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ВСТУП 

 
Завдяки поєднанню досягнень у сфері новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) із надбаннями, що постали на базі стрімкого розвитку інформаційно-
телекомунікаційних систем (ІТC), сформувалися принципово нові глобальні субстанції — 
інформаційне суспільство, а також інформаційний та кібернетичний простори, які мають 
нині практично необмежений потенціал і відіграють провідну роль в економічному та 
соціальному розвитку кожної країни світу. 

Однак, поряд з перевагами побудови інформаційного суспільства, збільшуються і 
ризики, пов'язані з існуванням загроз безпеки інформаційним і телекомунікаційним засобам і 
системам. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, знімання 
інформації засобами технічних розвідок, забезпечення безпеки інформаційних і 
телекомунікаційних систем, також є одним з основних національних інтересів в 
інформаційній сфері. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки сучасних методів і 
систем захисту інформації від різних типів загроз у всіх перерахованих системах. Досить 
велика кількість засобів і систем захисту інформації створюються на основі математичних 
моделей, з використанням методів цифрової обробки сигналів а також використовують у 
своїй роботі інтенсивні логічні обчислення. 

У збірнику матеріалів науково-практичної конференції опубліковано тези доповідей 
вчених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів та організацій 
України, в яких розглядаються науково-технічні та практичні аспекти створення та 
використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем та методи 
управління інформаційною безпекою таких систем. 
 
В роботі конференції взяли участь представники: Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національного транспортного університету, Кіровоградської льотної 
академії НАУ, Державного університету телекомунікацій, Харківського Національного 
університету радіоелектроніки, Харківського університету Повітряних Сил імені І. 
Кожедуба, Національного авіаційного університету, Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору НАН України,  Харківського Національного 
Університету ім.В.Н.Каразіна, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН України та МОН України, Національного університету «Львівська 
політехніка», Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ООО «ІТЦ 
«Хай-Тек Бюро», Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова, Житомирського 
Національного агроекологічного університету, Державної наукової установи Інститут 
модернізації змісту освіти, Європейського університету, Національного університету 
водного господарства і природокористування, Національного університету «Львівська 
політехніка», Харківського національного університету радіоелектроніки, ПАТ «Державний 
ощадний банк України», АТ «Інститут інформаційних технологій», Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, Кіровоградского національного техничного 
університету, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
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DECISION-MAKING PROCESS IN INFORMATION SECURITY BASED ON 
VULNERABILITY ANALYSIS 

Decisions about defence measures are mostly taken based on heuristics and experience and often 
subjective. Also because of lack of resources information security became a matter of economic 
incentives for risk management. Optimal deployment of investment in information security system 
allows to improve the level of information security and can help to reason whether some security 
measures are worth its costs.  

Focusing on decision-making process about information security system improvement by 
optimal investment allocation the problem of choosing most preferable option is solving by using 
analytic modeling of defence and attack process on the information security objects. The model 
takes into consideration attacker actions and makes it possible to assess the consequences of 
decisions, to prognose the value of potential losses and to choose that option that guarantees 
expected losses due to security breaches to be minimal in most adverse conditions. 

Analysis of the impact of potential decisions made by attackers and defenders and respective 
effect on variation of system indices and characteristics enables to estimate potential losses due to 
security breaches. To assess the effectiveness of security measures and evaluate its work the 
vulnerability function of elements to a security breach and potential loss as a result is taken into 
account. It allows to evaluate the potential losses decrease as a result of decision about investment 
allocation between information security objects. 

Vulnerability function of objects, depending on the size of investment of both sides and can 
describe various systems. The function includes the parameters that enable to identify the areas of 
greatest economic expediency of costs in system that allows to increase the efficiency of 
investments. For each particular element vulnerability function is built using reliable empirical data. 
To gather data on information security incidents and analyse them regular monitoring of events and 
incidents must be provided. 

The vulnerability of computers, servers, networks, network equipment and software are detected, 
identified and classified during analysis process. Database contains all the necessary information for 
the verification of the system for the presence of gaps in the security system, anomalies in the 
network, and potential ways of penetration into the system through the software flaws. 

System analysis of vulnerabilities is effective if the following conditions are met: 
- information about new vulnerabilities is constantly updating; 
- while identifying vulnerabilities the number of false positive results is less than acceptable; 
- ability to check multiple systems simultaneously; 
- results of inspections are presented in consistent, clear and understandable reports; 
- recommendations for countermeasures to eliminate vulnerabilities are given. 
The analysis of vulnerabilities consists of the following steps: 
- identification and classification of site networks or systems; 
- evaluation of the value of each asset; 
- determination of potential threats, sources of their origin (at this stage the system is exposed to 

deliberate attacks to identify vulnerabilities); 
- development of the plan to fight off the most dangerous threats in the first place; 
- implementation of measures to minimize damage caused by threats. 
In order to conduct effective vulnerability analysis security monitoring is held. Attention focuses 

on the most critical objects and it is enhanced of countermeasures to prevent the occurrence of 
attacks. Investigation of the security incidents is also conducted. As much as credible vulnerability 
function is, as easier it will be to coordinate countermeasures against threats to lower the 
vulnerability, which is critical in the aspect of rapid evolvement of threats to information system. 
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MOBILE AD-HOC NETWORK INTRICACIES AND SECURITY PARADIGMS 
A MANET (Mobile Ad-Hoc Network) is an independent assortment of mobile users that 

interconnect over comparative bandwidth inhibited wireless links. The network topology may 
change rapidly and erratically over time, creating mobility with the nodes. Security is one of the 
critical factors of concern in order to establish protected communication among dissimilar nodes in 
a MANET environment. Ad-hoc networking can be functional wherever there exists little or no 
communication infrastructure or the current existing infrastructure is costly or unsuitable to use 
within areas such as military battlefield, local level, commercial sector and personal area network. 
Basically, Security Services and Attacks are two vital aspects in securing networks. Services refer 
to protecting policies implemented to make a network secure, while attacks use network 
vulnerabilities to corrupt a security service. It is essential for funds to be deployed to ensure 
network security. In MANET, all networking functions such as routing and packet forwarding are 
performed by nodes in a self-organizing manner. Accordingly, securing a MANET is challenging. 
The goal is to evaluate the MANET and to realize if the network is truly secure, focusing on the 
availability, authentication, confidentiality, anonymity, integrity, non-repudiation and authorization. 
Figure 1 shows the interaction between the challenges with security and the security parameters. 
 
 
 
 
 

Figure 1. Interaction between security parameters and challenges 
 
The wireless network is largely prone to attacks resulting from the presence of active 

eavesdropping as well as passive interference. It is tasking to implement and deploy security 
mechanisms because of the absence of Trusted Third Party adds. The limitation in computational 
capability and factors influencing power consumption that exist in most mobile devices play a role 
in  the treats and the vulnerability of the service. Further, high security algorithms such as public 
key algorithms require high computation as such cannot be handle by the mobile devices. 
MANET’s self-organizing properties expose trusted nodes within the network to a higher chance of 
attack. Therefore, the fundamental task is protection of the network’s internal and external 
infrastructure [1]. Because of node mobility mechanism, it is hard to distinguish between stale 
routing and faked routing data. The node mobility mechanism applies frequent networking 
reconfiguration which creates more chances for attacks. Current MANETs authorize different types 
of attacks. These attacks are classified as modification, impersonation, fabrication, wormhole and 
lack of cooperation. As a result of the random node mobility, security becomes a complex issue. 
The application layer has security issues with viruses, application abuses, worms and malicious 
nodes. In regards to securing end-to-end communication, data encryption between two nodes is 
implemented in the transport layer to ensure security. Protection of routing as well as forwarding 
protocols is the prevailing security issue in the network layer. Finally, the security issue in the link 
layer is protection of the integrity of wireless MAC protocol and the general security of the link 
layer itself [2]. 
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INFORMATION TECHNOLOGY PROTECTING DATA CENTER FROM CYBER 
ATTACKS 

In the modern sense, data processing centre (DPC) is an integrated organizational and technical 
solution designed to create high-performance and fault-tolerant infrastructure. In a narrower sense, 
DPC is a room designed to place the equipment for processing and storing data that provides 
prompt connection to communication channels. 

Based on its function, it is clear that DPC is an open target for cyber attacks. Although, at present 
the level of protection rapidly evolves and improves. 

According to Arbor Networks, the year of 2015 continued the trend of recent years and raised the 
DDoS power standard. 

One way to protect the data processing centre from security attacks is to update all servers. 
Although, this approach to protection can be rejected because of being uneconomic. A more reliable 
and cost-effective way is the security load method. The essence of this method underlies in 
balancing incoming requests to the server. If one or more incoming requests cyclically overload the 
server, they are automatically rejected. 

In most cases, it turns out impossible to correct the effects of DDoS attacks (memory removal, 
slesh dot effect), however, the consequences of DdoS attacks and their effectiveness can be 
substantially reduced through proper setting of the router, firewall and continuous analysis of 
anomalies in network traffic. 

Increasing data throughput of DPC does not guarantee complete protection against DdoS attacks, 
but it will slow down the action of attack. Like security attacks, DdoS attacks may be stopped by 
regulating incoming information [4]. There are also special clusters (protection by proxying, cluster 
AntyDDoS hosting, securedEurope hosting, etc.) that can detect and stop obvious signs of these 
attacks. 

The main areas of data processing center protection from cyber attacks include the following: 
1. Easy structure of data processing center. Within this areait is suggested to disable 

functionswhich are not used, or equipment not designed to perform a specific task and is idle; 
2. Strengthen authentication. Change all passwords (passwords, SNMP access lines, 

etc.)proposed on default to more complex with the use of letters and numbers that are at least twelve 
characters. Similarly, each individual user should have a separate password. 

3. Divide the area of work into sectors. Build separate physical networks for data processing 
centers and thus separate them from one corporate network. For each physical network of data 
processing centers install separate physical firewall. This will maintain the reliability of critical 
equipment. 

4. Cyclic update. Constantly update the firmware following safety innovations. Regularly scan 
networks, detect intrusions and penetrations in logs, scan e-mail and use antivirus software. 

Adequate implementation of the suggested measures to protect data processing center from 
cyberattackswill allow the server complex of DPC to withstand enormous loads, keep critical 
equipment reliability, and reduce the negative impact of cyberattacks on the workof the centerin 
general. 
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MAIN OBJECTIVES OF STEGANOGRAPHY 

 
Steganography is the art of hiding information in ways that prevent the detection of hidden 

messages. This method includes invisible inks, microdots, character arrangement, digital signatures, 
covert channels, and spread spectrum communications. Let’s talk about objectives of 
steganography.  

There are three main objectives in steganography: 
1. Digital Fingerprints 
2. Stego Watermarking 
3. Hidden data transmission 
The first (Digital Fingerprints) type of steganography implies different steganography messages 

labels for each container copy. For example the DF can be applied to protect the exclusive rights. If 
you use any algorithm opponent could remove the DF from the container, it is impossible to 
identify the enemy, but as long as the enemy does not learn how to counterfeit the DF, he will not 
be able to distribute the protected container without detection. 

Unlike DF, SW implies the presence of the same labels for each container copy. In 
particular, the SW can be used to confirm the copyright. For example, when recording with a video 
camera in each frame can intersperse information about recording time, the camcorder model and / 
or the name of the camcorder operator. 

If the footage gets into the hands of a rival company, you can try to use the SW to confirm 
the record of authorship. If the key is kept secret by the owner of the camera, you can use the SW 
can confirm the authenticity of the photo and / or video images. 

Hidden data transmission is the classic and the most well-known objective of steganography. In 
Ukraine literature authors using term “Digital Watermarking”. Sometimes authors mean stego 
watermarking or digital fingerprints. The fact that the meaning of HDT is to secure information 
communication, and the DF and SW are designed to protect the container. Moreover, the mere 
presence of DF or SW can not be a secret, unlike most of the problems for the HDT. 

So, in this article shown the difference between main steganography objectives not only for those 
who just trying to get into studying of steganography, but for people who studied this field of 
science and wants to know the difference between  those objectives. I believe that the world is 
technically ready to steganography, but in "cultural" terms of modern information society has not 
yet matured and soon, in the future, may be called "steganography revolution". 
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RISK ASSESSMENT ANALYSIS OF INFORMATION SAFETY VIOLATIONS IN 
BANKING SYSTEMS 

Revolutionary changes in the electronics industry in recent years have led to unification of 
information - communication and computer systems and networks into a single information space, 
free user access to its resources increased the number of information security crimes (IB). 

Information security risk is considered as the probability that a certain threat, affecting resource 
vulnerability, can lead to the harm influence on the bank. 

Information security management system provides security of information resources of the 
organization. 

The risk analysis may be performed with varying degrees of detail, depending on the criticality 
of known resource vulnerabilities and previous information security accidents. Risk assessment 
methodology can be quantitative, qualitative, or their combination. The widespread use was made 
by such techniques of risk assessment as a methodology for risk assessment of the National Institute 
of Standards and Technology, USA (NIST), Methodology of Factor Analysis for Information Risk 
(FAIR), the analysis method on the basis of risk, management of IT security of the Federal Agency 
for Information Security of Gernany (IT-Grundschutz), Operationally Critical Threat, Asset, and 
Vulnerability Evaluation Methodology (OCTAVE), Information risk assessment methodology 
(IRAM), and others. 

 Quantitative risk assessment is more complex, requires large amounts of time and resources, 
however, it allows us to estimate the economic component. Qualitative risk assessment 
methodology uses attributes to describe the scale of the potential impact value of threats and its 
implementation, easy to understand, but depends on the subjective choice of the attribute’s scale. 

For banking systems the best choice for risk assessment of the security measures will be a 
combination of quantitative and qualitative methods, in a result of which we will get the exact price, 
expressed in money equivalent. 

Also an important aspect for banking systems is the analysis of cyber attacks algorithms that 
require pre-process of incoming data and can be built on the basis of a variety of anomaly detection 
methods (analysis of transition systems, scripting attack graphs, neural networks, immune 
Networks, Support Vector Machines (SVM), expert systems , methods based on specifications, 
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), signature-based methods, methods of abuse 
detection). The analysis shows that it is to be an enough promising intrusion detection system, built 
on the basis of the immune network technology, the method has several advantages, provides high-
speed operation completion, a comparatively simple learning algorithm and sufficiently low 
resource consumption. 

Lack in knowledge of main techniques for analysis the efficiency of classification cyberattacks 
algorithms limits the choice of the best one. Analysis of recent studies have shown that the basis of 
classification module for intrusion detection systems make up algorithms based on linear, logical, 
combinatorial logic, statistics, neural networks and hybrid methods of classification. 

Thus, the analysis of classification algorithms for cyber-attacks showed that they are differ in 
their ability to classification patterns of system states, classification accuracy is also different, even 
when using a single database of test data, which is associated with various computational 
complexities. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В останні роки за кордоном істотно підвищився інтерес до дослідження прикладних 
інтелектуальних систем управління, їхньої розробки й впровадження в промислову й 
непромислову сфери. Зараз уже можна говорити про подальший розвиток наукового 
напрямку – теорії інтелектуального управління. Розвинені країни вкладають у розробку 
інтелектуальних систем управління мільярди доларів.  

Аналіз існуючих систем управління сучасними інформаційними мережами показав, що їх 
рівень не відповідає повною мірою сучасним вимогам до управління мережами нового 
покоління, не дає змоги отримувати інформацію потрібної якості для оперативного 
прийняття обґрунтованих рішень щодо управління об’єктами, обміну інформацією між 
суб’єктами системи управління, а також не дає можливості оперативно управляти 
ситуаціями на мережах в автоматизованому режимі [1]. 

Інциденти інформаційної безпеки (ІБ) є окремим підкласом кризових і надзвичайних 
ситуацій, що можуть відбутися в інфо-соціо-технічній інфраструктурі та інфокомунікаційних 
мережах, впливаючи на стан інформаційних ресурсів і безпеки.  

Основна задача управління інцидентами – якомога швидше відновити нормальну роботу 
служб і звести до мінімуму негативний вплив інциденту на роботу організації для підтримки 
якості і доступності служб на максимально можливому рівні [2]. 

Специфічні питання управління інцидентами інформаційної безпеки розглядаються в 
наступних документах: ISO/IEC 27001:2005 Information security management system 
Requirements; ISO/IEC TR 18044 Information security incident management; CMU/SEI-2004-TR-
015 Defining incident management processes for CISRT та ін. [3]. 

З кожним днем стає все складніше зберегти монополію на інформацію. Зловмисник 
завжди має перевагу, тому для організації дуже важливо мати змогу вдало налагодити СУІБ 
задля якнайшвидшого виявлення та найскорішого реагування на інциденти будь-якого роду, 
аби мінімізувати витрати та ліквідувати негативні наслідки. 

Застосування інтелектуальних технологій в управлінні інцидентами ІБ повинно дати 
поштовх до ефективності управління цим процесом. В якості базових можна виділити 
чотири інтелектуальні технології: технологія експертних систем, технологія нечіткої логіки, 
технологія нейромережних структур, технологія асоціативної пам’яті [4]. Саме технологія 
підтримки прийняття рішень у поєднанні з технологією експертних систем є найбільш 
актуальними у сфері ІБ завдяки своїй здатності допомагати адміністратору приймати 
рішення відповідно до інциденту. 

Інтелектуальні системи останнім часом стали досить розповсюдженим комерційним 
продуктом, що знаходить широкий попит користувачів-фахівців у найрізноманітніших 
областях інженерно-технічної й науково-технічної сфер діяльності. 

В якості інтелектуальної системи пропонується інформаційна система підтримки 
прийняття рішень (ІСППР), яка може працювати за наступним алгоритмом: 

1. Оперативні дані сенсорів безпеки повинні аналізуватися та оцінюватися на предмет 
наявності сигнатур відомих інцидентів за допомогою бази знань ІСППР. 

2. ІСППР на підставі аналізу повинна надавати інструкцію щодо усунення причин і 
наслідків інциденту ІБ, якщо його сигнатура наявна в базі знань. 

3. Якщо виник інцидент, сигнатури якого немає в базі знань, то ІСППР дає декілька 
гіпотез відносно подальших  дій адміністратора ІБ. 

4. Доцільно виконати дії щодо запобігання повторного виникнення інциденту ІБ. Існує 
класична модель безперервного поліпшення управління процесами, яка одержала назву від 
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циклу Шухарта–Деминга - PDCA.  Доцільно, щоб алгоритм роботи інтелектуальної системи 
щодо керування інцидентів ІБ ТМ також вписувався в цикл моделі PDCA. 

Отже, було представлено в якості інтелектуальної системи – ІСППР у сфері інцидентів ІБ 
в організаційно-технічних системах. При використанні процесного підходу, визначеного у 
відповідних міжнародних стандартах ISO/IEC, дана схема цілком вписується в модель 
PDCA. 

Варто відмітити, що питання підтримки прийняття рішень є досить важливим в контексті 
прийняття рішень в сфері інцидентів ІБ, його можна розглядати як частину більш загальної 
проблеми підтримки прийняття управлінських рішень у кризових ситуаціях. Окрім цього, 
було визначено головні чинники, критерії і показники автоматизованих процедур підтримки 
прийняття рішень в сфері управління інцидентами ІБ. Таким чином можна стверджувати, що 
за вдалого налаштування ІСППР, особа, що уповноважена приймати рішення щодо 
інцидентів ІБ, буде мати в своєму розпорядженні декілька гіпотез, до яких будуть 
відноситися певні дії на етапі реагування, а також фундаментальну теоретичну основу для 
прийняття оптимальних рішень, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки та максимально 
мінімізувати втрати, тому дослідження даного наукового напрямку будемо вважати 
актуальним та перспективним. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ РЕСУРСІВ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
Стан інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем, при якому 

забезпечується захист інформації або баз даних від витоку, крадіжок, втрат, 
несанкціонованого знищення, викривлення, підробки, копіювання, блокування своєчасного 
передавання даних складають головні об’єкти інформаційної безпеки(ІБ). Основні методи 
забезпечення ІБ доцільно згрупувати по чотирьом наступним напрямам: техніко-
технологічні, фінансово-економічні, організаційні та нормативно-правові. Методи техніко-
технологічного спрямування характеризуються: проведенням єдиної технічної політики при 
забезпечені ІБ; впровадженням технологічних систем попередження несанкціонованого 
доступу до опрацьованої інформації і спеціальних дій, що викликають руйнування, 
знищення, викривлення, розголос інформації, а також зміну штатних режимів 
функціонування інформаційних систем і засобів зв’язку; аналізом можливостей 
використання, впровадження та організації експлуатації засобів захисту інформації і 
контролю результативності цих засобів; створення цілісної системи збору і аналізу даних про 
джерела загроз ІБ, а також про наслідки їх здійснення; формування системи моніторингу 
показників і характеристик стану ІБ. 
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До фінансово-економічних методів відносяться розробка програм забезпечення ІБ 
коштами та визначення порядку їх фінансування, а також удосконалення системи 
фінансування робіт, пов’язаних с реалізацією нормативно-правових, організаційних та 
техніко-технологічних методів захисту інформації. 

Організаційні методи створюють і удосконалюють систему управління інформаційною 
безпекою, організовують можливу участь фахівців у наукових дослідженнях в царині 
забезпечення ІБ, розмежування і делегування повноважень в області забезпечення ІБ між 
різними структурними підрозділами та координацію їх дій, а також проводять відповідну 
кадрову політику. 

Існуюче законодавство в Україні визначає роль будь-якого підприємства, особливо це 
стосується галузей зв’язку, відносно інформації, інформаційних систем і мереж зв’язку як 
суб’єкта інформаційних взаємовідносин, власника бази персональних даних, а також як 
суб’єкта ринку телекомунікацій 

Таким чином основними нормативно-правовими методами забезпечення ІБ є створення і 
удосконалення внутрішніх нормативних документів, що об’єктивно передбачає: 

- оцінку результативності застосування діючих нормативних документів і підготовку 
програми їх удосконалення; 

- створення внутрішніх організаційно-правових механізмів забезпечення ІБ; 
- визначення ролі всіх суб’єктів взаємовідносин в інформаційній сфері, включаючи 

користувачів інформаційних систем і мереж зв’язку, та встановлення їх відповідальності за 
невиконання нормативних документів по ІБ; 

- розробку процесів управління інцидентами ІБ; 
- адаптацію, уніфікацію та переробку внутрішніх нормативних документів з метою 

підвищення рівня ІБ; 
- розробку підходів і методів класифікації інформації. 
Слід також звернути увагу на необхідність участі провідних фахівців підприємств в 

розробці державних законодавчих актів, стандартів, різних керівних документів в області ІБ. 
 
 

УДК 621.396 
В.В. Арделян, А.П. Мусієнко  

Кіровоградська льотна академія НАУ,  м. Кіровоград, Україна 
Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна 

mysienkoandrey@gmail.com  

КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПІЛОТАЖНО-
АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 

В доповіді буде розглянутий математичний апарат для кількісної оцінки функціональної 
стійкості пілотажно-авіаційного комплексу (ПАК) повітряного судна. 

Під функціональною стійкістю розуміється властивість системи виконувати свої функції 
протягом заданого часу при впливі потоку експлуатаційних відмов, навмисних ушкоджень, 
втручання в обмін і обробку інформації, а також при помилках обслуговуючого персоналу. 
Фактично функціональна стійкість складної технічної системи поєднує властивості 
надійності, відмовостійкості, живучості і характеризує здатність об'єкта до відновлення 
працездатного стану за рахунок використання надмірності.   

Математична модель представлення структури системи обміном даними має вид 
неорієнтованого графа njiEeVvEVG iji ,...2,1,,,),,( , описуваного матрицею 
суміжності. Множині вершин V відповідає множина робочих станцій ПАК  розмірності  n, а 
множині ребер E – множина ліній зв'язку між елементами ПАК. Приймається, що система 
обміну даними буде виконувати основну функцію – обмін даними, якщо між будь-якою 
парою вузлів комутації знайдеться хоча б один маршрут передачі інформації. Таким чином, 
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вимога зв’язності графа дає підставу кількісно оцінити властивість функціональної стійкості 
системи обміну даних ПАК повітряного судна. 

Таким чином, по зовнішньому вигляду графа, а саме по числу компонентів, наявності 
мостів і вузлів з’єднання графа, можна судити про функціональну стійкість структури, тобто 
про закладену в ній здатність парирувати відмови і ушкодження. Однак для сильно 
розгалужених і багатовершиних графів здійснити оцінювання по зовнішньому вигляду 
складно. Тому для кількісної оцінки ступеня функціональної стійкості введемо в розгляд 
показники функціональної стійкості структури. Позначимо через )(G – число вершинної 
зв’язності, )(G – число реберної зв’язності, )(tPij – імовірність зв’язності, тобто  це 
імовірність того, що повідомлення з вузла i у вузол j буде передано за час не більше t. 

Аналіз даних показників дозволяє виділити такі їх особливості: 
1) числа вершинної і реберної зв’язності характеризують тільки поточну структуру, не 

залежно від надійності вузлів комутації чи ліній зв'язку; 
2) показники )(G  і )(G  приймають значення цілих чисел і зв'язані 

співвідношенням: )()( GG ; 
3) імовірність зв’язності )(tPij  дозволяє враховувати надійність комутаційного 

обладнання, вид фізичного каналу передачі інформації, наявність резервних каналів і 
маршрутів, а також зв’язність розподіленої структури. Разом з тим, обчислення значення 

)(tPij  є складною і громіздкою задачею; 
4)  імовірність зв’язності характеризує тільки зв’язність між однією парою вершин.  
На основі запропонованих ознак і показників можна розробити критерії функціональної 

стійкості структури ПАК. Структура буде функціонально стійкою, якщо число вершинної 
зв’язності задовольняє умові 2)(G , а число реберної зв’язності 2)(G . Структура  ПАК  
буде функціонально стійкою, якщо імовірність зв’язності між кожною парою вершин буде не 
менш заданої: зад

ijij PtP )(  njiji ...1,, ,  де n – число вершин графа ),( EVG . 
Наведені критерії дозволяють на основі точних розрахунків визначити функціональну 

стійкість поточної структури пілотажно-авіаційного комплексу повітряного судна. 
 
 

УДК 004.75 
І.Ф. Аулов 

Харківський національний університет радіоелектроніки, vanish.mail@gmail.com 

ЗАГРОЗИ КЛЮЧАМ ТА КЛЮЧОВИМ ДАНИМ В СЕРЕДОВИЩІ ХМАРНИХ 
ОБЧИСЛЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЇ З ЗАХИСТУ ВІД НИХ 

Підвищений інтерес до впровадження хмарних сервісів та їх активне застосування 
зумовило появу нових задач захисту інформації з урахуванням особливостей 
функціонування хмарного середовища. Однією з таких задач є забезпечення 
конфіденційності, цілісності, спостережливості та доступності ключів та ключових даних в 
хмарі. 

Метою дослідження є обґрунтування та розробка моделі загроз компрометації ключів при 
управлінні ключовою інформацією в хмарі, а також пропозиції щодо захисту від них. 

В середовищі хмари відносно ключових даних можуть існувати та реалізовуватись зі 
сторони порушника такі загрози: 

 компрометація ключів та ключової інформації; 
 несанкціоноване знищення ключів та ключової інформації; 
 перехоплення та запам’ятовування ключів та ключової інформації; 
 нав’язування помилкових або хибних ключів та ключової інформації; 
 нав’язування слабких ключів або напів слабких ключів; 
 підміна ключів або ключової інформації; 
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 отримання несанкціонованого доступу до ключів чи ключової інформації; 
 отримання можливості несанкціонованого використання ключів тощо. 

Таким чином, на основі аналізу встановлено, що в середовищі хмари відносно ключових 
даних існують та можуть бути реалізованими такі загрози як компрометація, 
несанкціоноване знищення, перехоплення та запам’ятовування, нав’язування слабких та 
несанкціоноване використання ключів. При цьому найбільшу небезпеку для ключових даних 
користувача представляють привілейовані користувачі - адміністратори хмарних сервісів, які 
мають доступ до середовища, в якому розгорнуто хмарні додатки користувача. 

З урахуванням рекомендацій, нормативних документів та стандартів було розроблено 
профіль порушника, що включає категорію осіб, характер дій, рівень доступу та 
можливостей, рівень ознайомленості, методи та засоби, що використовуються та мету дій 
порушника. Його використання дозволяє формалізувати процес побудування моделі загроз 
хмари та аналіз можливостей порушника, щодо ключової інформації в хмарі. 

Також на основі детального аналізу стану та вимог відносно безпечності управління 
ключами зі сторони нормативно-правових документі та стандартів, включаючи проекти, 
обґрунтовані механізми захисту конфіденційних, особистих та відкритих ключів користувача 
від виявленої множини загроз. Вони зводяться до використання для забезпечення високого 
рівня безпеки, тобто високого рівня ймовірностей реалізації загроз в середовищі хмарних 
обчислень, комплексу технічних, організаційних та організаційно-технічних заходів та 
засобів, в тому числі до використання, а саме: 

 на рівні користувача захищених з необхідним рівнем безпеки ключових носіїв; 
 на рівні каналів зв’язку між користувачем та хмарою захищених каналів зв’язку з 

взаємною автентифікацією сторін та стійкістю вищою за стійкість ключів, що передаються; 
 на рівні сервісів ідентифікації, автентифікації, авторизації та керування правами 

доступом надійних протоколів автентифікації з стійкими криптографічними алгоритмами, а 
також методів багатофакторної автентифікації; 

для здійснення криптографічних операцій на рівні сервісів додатків та інфраструктури 
захищених відповідним чином модулів криптографічного захисту – HSM. 

 
 

УДК 621.396 
О.В. Барабаш,  Д.В. Клюковський  

Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ З НЕРЕГЛАМЕНТОВАНИМИ 
ЗАПИТАМИ ДО БАЗ ДАНИХ 

В доповіді буде розглянуто підходи до захисту інформації в базах даних з 
нерегламентованими запитами. Суть яких полягає в доступності систем, цілісності 
інформації та конфіденційності отриманих даних. Уточнено що робота в таких системах 
полягає в послідовності формування запитів до даних, перевірці прав, криптографічного 
захисту та протоколювання і аудиту. Крім того встановлено, що аналітична обробка даних 
забезпечую більш широкі можливості отримати потрібну інформацію та підвищує вимоги до 
безпеки та конфіденційності отриманих результатів. 

Інформаційну безпеку у найзагальнішому розумінні можна визначити як такий стан 
захищеності інформаційного простору, за якого неможливо завдати збитку властивостям 
об’єкта безпеки, що стосуються інформації та інформаційної інфраструктури. Інформаційна 
безпека складається з таких основних категорій: доступність — можливість за прийнятний 
час отримати певну інформаційну послугу; цілісність — актуальність і несуперечливість 
інформації, її захищеність від руйнування та несанкціонованого змінювання; 
конфіденційність — захищеність від несанкціонованого ознайомлення. Головні загрози: 
розголошення інформації, її витік або несанкціонований доступ до такої інформації. 
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Одним з найважливіших методів захисту можна вважати сервіси мережевої безпеки:  
Ідентифікація та автентифікація, розмежування доступу, протоколювання і аудит, засоби 
захисту периметра, криптографічні засоби захисту. Також сюди можна віднести захист від 
несанкціонованого зняття інформації під час передавання технічними каналами. 

Основними джерелами витоку інформації можуть бути як внутрішні так і зовнішні події. 
Внутрішні та зовнішні події, в загальному випадку, поділяються на випадкові та 
цілеспрямовані. Найпоширеніші внутрішні поді пов'язані з помилками середовища або 
навмисними діями осіб, що мають доступ до інформації: витік конфіденційної інформації, 
неправомірний доступ до інформації, вилучення інформації, компрометація інформації, 
аномальна мережева активність. Під зовнішніми подіями слід розуміти втручання до системи 
з боку осіб, що не мають прав доступу: злам або спроба зламу мережних вузлів, сканування 
порталу установи або мережі, вірусні атаки, неправомірний доступ до конфіденційної 
інформації, атаки типу Denial of Service.  

З огляду на те, що більшість організацій ігнорує захист конфіденційної інформації, це 
призводить до ускладнень при відновленні нормальної роботи систем після атак і 
потенційній загрозі їх бізнесу. Таким чином, основними етапами захисту конфіденційної 
інформації є: 

- аналіз вразливостей програмного забезпечення; 
- роздача прав доступу до баз даних  
- ретельний аналіз даних в базах даних з чітким регламентуванням доступу до окремих 

елементів з урахуванням можливостей отримання конфіденційної інформації; 
- криптографічних захист; 
- протоколювання подій; 
- аналіз подій які виникають під час роботи системи з урахуванням їх статусу загрози; 
- коригування систем на основі аналізу подій. 
Отже, динамічні системи орієнтовані на обробку нерегламентованих запитів аналітиків до 

даних мають більші вимоги до інформаційної безпеки, оскільки аналітикам дають права на 
більш широкий спектр дій з даними в базах даних. Таким чином основним захистом від 
неправомірного доступу до даних є чітке розмежування прав до об'єктів системи, 
криптографічний захист, протоколювання і аудит подій. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ АНСАМБЛЕЙ 
ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ И КОДОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КРИПТОСТОЙКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ДОСТУПА 
История развития связи имеет множество гениальных идей усовершенствования и 

конструктивных решений, которые до сих пор не прекращают рождаться и реализовываться. 
Человечество сначала изобрело частотное разделение доступа (FDM) Frequency-Division 
Multiplexing, что позволило в общем эфире без помех организовать работу более одного 
канала связи. В связи с повышением количества желающих воспользоваться данными 
изобретения частотного разрешенного пространства стало недостаточно. Тогда было 
разработано и реализовано временное разделение доступа (TDM) Time Division Multiplexing, 
что позволило эффективней использовать частотно-временной ресурс. Но рост абонентов не 
прекращался увеличиваться, и следствием стала разработка кодового разделения доступа 
(CDMA) Code Division Multiple Access, которая позволила говорить уже о частотно-временно-
энергетическом разделении каналов связи. CDMA технология позволила в разы увеличить 
количество абонентов и качество связи.  
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CDMA основана на использовании ансамбля 64-рех ортогональных кодов Уолша которые 
в свою очередь кодируют 1024 ортогональных поднесущих модуляции (OFDM) Orthogonal 
frequency-division multiplexing. Несколько поднесущих и их результат OFDM – сигнал пожно 
посмотреть на рис1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис1. 
Данная конструкция позволяет в одном спектре частот в одно время организовать 

несколько каналов связи без взаимных помех. Принципы формирования и обработки OFDM 
сигналов идентичны по всему миру. Поэтому говорить о крипто стойкости данной 
технологии не имеет смысла.  

Суть ортогональности базируется на использовании строгой закономерности 
формирования ансамбля последовательностей с фиксированным периодом. 

Для присвоения свойств крипто стойкости предлагается: 
 Чередовать во времени виды ортогональных каналов по известному закону лишь 

передающей и приемной стороне. 
 Менять длину ортогональных ансамблей по выше предложенному методу. 

Данные предложения можно как совмещать так и использовать по отдельности. Что в свою 
очередь в трое увеличит крипто стойкость методов.  

Следовательно необходимо разработать технологию которая будет чередовать ансамбли 
OFDM сигналов по сложному закону с квази-бесконечным периодом. 
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СПОСОБ УПОРЯДОЧЕНИЯ КОДОВ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ВИДЕОДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ КИБЕРАТАК  

В настоящее время односторонняя видеоданных применяется в системах 
видеонаблюдения, а двухсторонняя передача используется при организации 
видеоконференций. Оперативность доставки видеоданных при малых скоростях передачи 
достигается обработкой данных на основе статистического кодирования (коды переменной 
длины). Это кодирование обеспечивает высокую степень сжатия с приемлемым качеством 
восстановления изображения. В то же время это кодирование неустойчиво при битовых 
ошибках, что сильно влияет на реконструкцию значений коэффициентов ДКП. 

Для уменьшения влияния битовой ошибки используется распределение кодов ℓξ 
переменной длины в слоты sλ равномерной длины. Применение данной технологии приводит 
к возможности определения конца каждого кода. Упорядочивание кода происходит за 
несколько этапов. На первом этапе происходит размещение каждого кода ℓξ в 
соответствующем слоте sξ. На последующих этапах избыточные части каждого кода 
распределяется в остатках слотов. 
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В процессе реструктуризации согласно этому алгоритму происходит идентификация VLC 
кода для каждого слота. Алгоритм обратной реструктуризации продолжается до 
заключительной идентификации всех компонент uξ линеаризированной трансформанты.  

Влияние ошибки на процесс декодирования зависит от того, какой раздел слота был 
поврежден и как были распределены данные по слотам. Эта ошибка приводит к неверному 
определению поврежденного кода и последующей ошибки в идентификации некоторых 
кодов. Пример неправильного определения длины кода показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние ошибки в 5 бите 1 слота на определение длин всех кодов. 

 
При отсутствии распределения блоков по слотам ошибка распространилась бы на все 

кодированные блоки. 
Как следствие при использовании предлагаемой технологии присутствуют следующие 

достоинства: 
1) Возможность увеличения скорости декодирования кодов VLC. 
2) Локализация ошибки для ВЧ компонент изображения. 
Также этой технологии присущи следующие недостатки: 
1) Увеличивается длина пакета, необходимого для кодирования компонент. 
2) Сохраняется лавинный эффект ошибки для НЧ компонент изображения. 
Следовательно необходимо разработать технологию, которая может уменьшить эффект 

ошибок в коде для НЧ компонент изображения. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ВИДЕОИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Качество функционирования стратегически значимых для государства отраслей во 
многом определяется уровнем информатизации и обеспечения безопасности информации. 
Информационная безопасность определяется тремя основными категориями. В тех 
прикладных сферах деятельности, где критичным является своевременность и достоверность 
доводимой информации, наибольший вес имеют угрозы категориям целостности и 
доступности. Примером могут служить системы управления для ведомственных организаций 
[1]. Видеоинформация поступает в центры анализа и принятия решений. От правильности и 
своевременности принимаемых решений зависят как человеческие жизни, так степень 
нанесения экономического ущерба государству. Здесь существуют угрозы нарушения 
свойств доступности и целостности. Такая ситуация происходит, когда требования 
относительно качества динамического видеоинформационного ресурса приводят к 
существенному росту интенсивности видеопотока, превышающей пропускные способности 
инфокоммуникационных сетей. Для такой ситуации неминуемы задержки по доставки 
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информации. Для решения сложившейся проблемы интегрируются технологии обработки 
изображений [2]. В тоже время для существующих технологий характерны недостатки. 
Снижение интенсивности видеопотока достигается ценой увеличения задержек на время 
обработки и внесения искажений. В свою очередь повышаются риски относительно потери 
целостности информации. Значит тематика исследований, касающаяся совершенствования 
технологий эффективного представления динамического видеоинформационного ресурса 
является актуальной.  

В тоже время структурный анализ последовательности кадров изображений показал 
наличие в них высокой избыточности. Эта избыточность обусловлена присутствием в 
соседних кадрах областей стационарного фона. Информацию о стационарных областях 
допускается передавать с использованием механизмов структурной обработки. Учет такой 
особенности не предусмотрен для существующих кодеков видеопотока. Поэтому 
предлагается использовать подход, базирующийся на обработке последовательности кадров 
с использованием структурно подхода, учитывающего наличие для последовательности 
кадров областей стационарного фона. Отсюда цель исследований заключается в разработки 
метода кодирования видеоинформационного потока для повышения его безопасности в 
ведомственных инфокоммуникационных системах на основе структурного описания 
областей стационарного фона.  

Созданы методологические принципы эффективного представления дифференциально-
представленных межкадровых спектрограмм (ДОС) , который базируется на том, что пакеты 
заменяются набором кодов, а каждая ДОС рассматривается как равномерное градиентная 
последовательность с локально-структурными ограничениями. Разработан метод 
кодирования базовых элементов ДОС без потери информации по блоковой схеме как 
процесс формирования кода соответствующего числа в градиентном базисе.  
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КРИПТОСЕМАНТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ 
СИСТЕМ ЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ 

Розвиток мультимедійних додатків та їх впровадження у різні сфери діяльності послужило 
причиною для зростання вимог щодо часу отримання відеоданих, якості їх відновлення та 
забезпечення необхідного рівня конфіденційності інформації. Одним з основних способів 
зберігання та передачі відеоданих є представлення їх у стислому вигляді. Безпека відеоданих 
забезпечується на основі методів криптографічного перетворення відеоданих або їх 
компактного представлення.  

Існуючі системи компресійного перетворення відеоданих не відповідають вимогам щодо 
створення комбінованих систем для приховування відеоінформаційного ресурсу на основі 
технологій усунення надмірності із збереженням цілісності та оперативності доставки 
інформації. Тому необхідно розробити систему компресії на принципово новій основі. 
Одним з таких підходів є організація систем криптокомпресійного представлення на основі 
поліадичного кодування [1–2], що забезпечують формування кодових комбінацій, які 
складаються з двох частин, а саме інформаційної та службової складових.  
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Процес формування інформаційної частини криптокомпресійного представлення 
відбувається за рекурентною схемою. При цьому здійснюється послідовне формування 
поліадичних чисел, яке може проводитися як по рядках, так і по стовпцях. Код-номер 
будується шляхом рекурентного додавання чергового елемента поліадичного числа. Для 
виключення переповнення машинного слова перед кожним додаванням проводиться 
перевірка на переповнення машинного слова.  

Інформаційна частина на практиці має довжину, що дорівнює 64 бітам. Фрагмент 
вихідних відеоданих, з якого формується інформаційна частина, також містить мінімально 64 
біта в системах з одновимірним та двовимірним базисом по верхніх границях і в системах з 
одновимірним та двовимірним диференційованим базисом, якщо понижуючий діапазон 
дорівнює нулю. Максимальна кількість елементів для формування інформаційної частини 
досягається в системах з одновимірним та двовимірним диференційованим базисом, за 
умови найбільшого сходження відповідних систем основаній та динамічних діапазонів для 
конкретних вихідних даних. При цьому у формуванні коду-номера інформаційної частині 
можуть приймати участь декілька фрагментів вихідних відеоданих.  

Ключем перетворення відеоданих в системі криптосемантичного представлення 
відеоданих на основі плаваючої схеми поліадичного кодування виступають службові дані. В 
системі криптосемантичного представлення відеоданих додатковому криптографічному 
перетворенню піддаються тільки службові дані.  

Розроблена технологія криптосемантичного представлення відеоданих на основі 
плаваючої схеми кодування забезпечує: одночасне виконання функцій ефективного 
компресійного кодування та криптографічного маскування (перетворення) відеоданих; 
виключення надмірності одночасно без внесення похибки; формування кодограм рівномірної 
довжини на основі змінної (заздалегідь невизначеної) кількості елементів вихідних 
відеоданих; зниження початкового об'єму відеоданих. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПОЛІТИКИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Політика інформаційної безпеки є однією з основних компонент комплексної системи 
захисту інформації, і тому залишається актуальною для досліджень, як необхідна частина 
фундаменту для створення системи захисту інформації.  

Метою дослідження є аналіз нормативно-правової бази України, порівняння тлумачення 
терміну «політика безпеки» та розгляд основних документів, які регламентують політику 
інформаційної безпеки в організації.  

Згідно з НД ТЗІ 1.1-002-99 «Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних 
системах від несанкціонованого доступу» – політикою інформаційної безпеки є набір 
законів, правил, обмежень, рекомендацій і т. ін., які регламентують порядок обробки 
інформації і спрямовані на захист інформації від певних загроз.  

Подібне тлумачення наводиться і в НД ТЗІ 1.1-003-99 «Термінологія в галузі захисту 
інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу», але воно більш 
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коротке, хоча й не менш змістовне: політика безпеки інформації – це сукупність законів, 
правил, обмежень, рекомендацій, інструкцій, тощо, які регламентують порядок обробки 
інформації. 

Цей термін може бути застосовано щодо самої організації, АС, операційних систем, 
послуги, що реалізується системою (набору функцій) та інших. До того ж, чим дрібніший 
об’єкт, відносно якого і застосовується поняття «політики безпеки», тим конкретнішими і 
формальнішими повинні бути ці правила, обмеження, рекомендації і т. ін.  

Більш детальніше політику інформаційної безпеки розглянуто в НД ТЗІ 3.7-003-05 
«Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в 
інформаційно-телекомунікаційній системі». В документі описується безпосередньо розробка 
політики інформаційної безпеки в  інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС) та  
зазначаються усі етапи її оформлення. Вона може розроблятись для ІТС в цілому або (якщо 
мають місце особливості функціонування окремих компонентів комплексної системи захисту 
інформації) для окремої компоненти, для окремої функціональної задачі, або ж для окремої 
технології обробки інформації тощо. 

НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в 
автоматизованій системі» встановлює вимоги до структури та змісту нормативного 
документу, що регламентує діяльність служби захисту інформації в автоматизованій системі, 
зокрема й документів, які стосуються політики інформаційної безпеки.  

Загалом, політика інформаційної безпеки, як правила обробки інформації, розробляється 
згідно з положеннями НД ТЗІ 1.1-002 та рекомендаціями НД ТЗІ 1.4-001. ЇЇ рекомендується 
оформляти у вигляді окремого документу – Плану захисту. 

Подальші дослідження аналізу нормативно-правової бази України щодо політики 
інформаційної безпеки потрібно провести в напрямку вивчення і використання 
міжнародного досвіду.  

Науковий керівник - доцент кафедри  
Управління інформаційною безпекою  Ю. М. Якименко 
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КОНЦЕПЦІЯ  БЕЗПЕКИ ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ 

ОБ’ЄКТІВ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Вступ. В сучасних умовах питання забезпечення безпеки промислових і інформаційних 

об’єктів набувають особливу актуальність [1,2]. Особливу небезпеку для великих 
промислових і інформаційних об’єктів завдають зловмисні несанкціоновані дії фізичних осіб 
(порушників): терористів,диверсантів, злочинців та ін. Результати їх дій непередбачені: від 
розкрадання майна до створення надзвичайної події на об’єкті. 

Основна частина. Однією з ефективних мір по  забезпеченню безпеки важливих 
промислових і інформаційних об’єктів є створення автоматизованої системи охорони від 
несанкціонованого проникнення фізичних осіб – системи фізичного захисту (СФЗ) [2]. В 
таких системах відсутня організація постової служби на периметрі об’єкта: замість них 
створюються чергові тривожні групи, які діють негайно по нейтралізації порушника після 
отримання сигналу тривоги на центральному пульті управління СФЗ. В них зведено до 
мінімуму вплив людського фактору і досягається висока ефективність захисту об’єктів при 
мінімальній кількості складу сил охорони. Концепція безпеки – загальний задум 
забезпечення безпеки об’єкта від прогнозованих загроз. Ефективність системи фізичної 
безпеки – імовірність виконання системою своєї основної цільової функції по забезпеченню 
захисту об’єкту від загроз, джерелами яких є зловмисні протиправні (несанкціоновані) дії 
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фізичних осіб (порушників) і залежить від взаємодії людей (служба безпеки,сили охороги)  
та техніки – комплекс інженерно-технічних засобів охорони (КІТЗО). 

Концепція безпеки визначає шляхи і методи рішення основних задач по забезпеченню 
безпеки об’єкта і повинна дати відповіді на питання:”Що захищати?”, “Від чого захищати?”, 
“Як захищати?”: 

- аналіз уразливості об’єкта (результати аналізу оформлюються окремим звітом, гриф 
конфіденційності визначається замовником);  

- принципи і порядок створення СФЗ (враховуючи складність вирішуємих задач, 
створення СФЗ об’єкту не може базуватися на принципі “розумної достатності”? а потребує 
комплексного наукового підходу; основною проблемою цих етапів є розробка керівництва до 
дії по створенню СФЗ- “Концепції фізичної безпеки об’єкта ”; 

- предмет захисту (корпоративні ресурси,технологічне обладнання, елементи і засоби 
ІОС та ін.; по результатам досліджень оформлюється типий протокол); 

- загрози безпеки і оцінка можливої шкоди від реалізації прогнозованих загроз (при 
аналізі враховуються можливі загрози і модель виконавців загроз. Імовірності виявлення 
порушника за допомогою технічних засобів, варіанти тактики дій сил охорони та ін.); 

- розробка структури СФЗ і варіантів побудови комплексу КІТЗО з оцінкою вартості їх 
реалізації (такий підхід дозволить уникнути помилок у робочому проекті та додаткових 
витрат на можливу доробку системи при її експлуатації). 

Висновки. Таким чином, створення ефективних систем безпеки важливих об’єктів  не 
може базуватися на принципі ”розумної достатності”, а потребує наукового підходу. 
Проведення аналізу уразливості і кількісної оцінки ефективності СФЗ об’єкта дозволяє на 
ранній стадії проектування вибрати оптимальний варіант комплексу   КІТЗО  по критерію 
”ефективність – вартість”. 

Література 
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Бурячок Л.В., аспірант 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА МЕТОДОМ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ 
КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ 

Вирішення завдань щодо визначення перспективних і поточних напрямів з розробки, 
закупівлі та/або оснащення підприємств України сучасними видами  техніки потребує 
теоретичних, науково-технічних і організаційних зусиль зі створення відповідного 
методичного апарату для надійного прогнозування ймовірних загроз  та  раціональних 
розмірів витрат на створення нових зразків або проведення заходів з модернізації існуючих 
[1, 2]. При цьому головні зусилля повинні бути сконцентровані на  забезпечення вибору 
найкращого, за визначеними критеріями, технічного рішення з усіх можливих на підставі 
проведення порівняльного оцінювання альтернативних зразків [3]. Для вирішення цього 
завдання, як правило, застосовують кількісні  або якісні методи. Проведений аналіз [4] дає 
можливість стверджувати, що на сьогодні при проведенні порівняльного оцінювання 
альтернативних зразків техніки ширше застосовуються так звані евристичні методи. Разом з 
тим ці методи мають ряд суттєвих недоліків, основними з яких є: суб’єктивізм думок 
експертів та обмеженість їхніх суджень. Щоб їх уникнути або максимально зменшити 
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доцільніше застосувати зазначені методи разом з іншими, наприклад, з методами 
кластеризації, але лише як допоміжні засоби для проведення проміжних розрахунків.  

Вузловим моментом у кластерному аналізі, як відомо, вважається вибір метрики (міри 
близькості об’єктів), від якої залежить остаточний варіант розбивки об’єктів на групи за 
заданим алгоритмом. Враховуючи таке вибір домінуючого зразка з визначеної вибірки з R  
соціотехнічних систем (СТС) пропонується здійснювати за рахунок поєднання експертного 
підходу з методами кластерного аналізу шляхом виділення в досліджуваній сукупності таких 
однорідних підмножин, щоб: 

об’єкти усередині груп були, у прямому смислі, подібні (схожі) один з одним; 
об’єкти з різних груп були б або взагалі не подібні, або ж суттєво відрізнялися.  
Отриманий результат в даному випадку може суттєво залежати від наступних 

факторів: відсутності однозначно найкращого критерію якості кластеризації; 
невизначеності щодо попередньої кількості кластерів відносно деякого суб’єктивного 
критерію; залежності результату кластеризації від метрики (або міри близькості СТС), 
вибір якої також суб’єктивний і визначається експертом. 

Алгоритм реалізації методики, яка пропонується для рішення поставленої задачі 
полягає в наступному: 

1. формується матриця, елементами якої можуть бути показники: 
 альтернатив-критеріїв, якщо використовується якісна шкала; 
 вихідної вибірки даних для ir  СТС та kp  ознак  по кожній  з них, якщо 

використовується кількісна шкала; 
2. отримана матриця за деяким відомим правилом приводиться до нормального виду; 
3. формується матриця близькості, елементи якої будуть визначатися як між точкові 

відстані між пари альтернатив ir  та jr ; 
4. за матрицею близькості для пари альтернатив ir  та jr : множина з R  СТС 

поділяється на підвибірки (диполі) близько розташованих систем BA ; проводиться 
довизначення (регуляризація) сформованих кластеризацій A  і B  шляхом додаткової 
перевірки та поділу множини СТС на підмножини DC ; обчислюються між точкові 
відстані для підвибірок BA  і DC . Це триватиме до тих пір, поки всі СТС не увійдуть 
до множин BA  та DC ; 

5. здійснюється перебір гіпотез про число кластерів ABH  для підвибірок BA  і 

CDH  для підвибірок DC  та обчислюються індекси, що відповідають масивам 
узгодженості і неузгодженості: 

Реалізація запропонованого алгоритму дасть змогу: 
по-перше, спростити обробку вихідних даних; 
по-друге, за сумарним критерієм несуперечності або індексами домінування прийняти 

рішення щодо раціонального розподілу множини з R  об’єктів на групи, що у певному смислі 
схожі один на одного.  Як результат буде сформована відповідна деревоподібна ієрархічна 
структура, в якій кожний об’єкт характеризуватиметься перерахуванням всіх кластерів, яким 
він належить, звичайно від великого до дрібного; 

по-третє, вибрати найкраще, за визначеними критеріями, технічне рішення з усіх можливих. 
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АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ СТАНДАРТУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ IBS-2 ДСТУ 
ISO/IEC 14888-3 

В Україні введено в якості національного міжнародний стандарт електронного 
підпису(ЕП) ДСТУ ISO/IEC 14888-3. Серед 12 механізмів, які він визначає особливу увагу 
викликає механізм IBS2. Актуальність цього алгоритму полягає в тому, що він ґрунтується 
на ідентичних даних і спарюванні точок еліптичної кривої.  

Метою цієї роботи є аналіз властивостей  механізму  електронного підпису IBS2 та 
можливостей його застосування.  

Цей механізм підпису працює у середовищі, де залучені сторони сумісно використовують 
наступні параметри: G1, G2, P, q, < >, H1 та H2. Крім того в механізмах  IBS-1 та IBS-2 
застосовують  супер сингулярними еліптичні криві над полем GF(r), де r = pm. Рівняння 
підпису має вигляд 

[-K]Y + [U-1]S + [- H]Y ≡ 0E (у групі G1). 
Секретний майстер-ключ ЦГК є секретним випадковим або псевдовипадковим цілим 

числом U, таким, що 1 < U < q-1. Відповідний відкритий майстер-ключ V є елементом G1 та 
обчислюється як V = [U]P. 

Ключ підписування є елементом групи G1 та обчислюється центром генерації ключів 
(ЦГК)  як X = [U]Y, де U є секретним майстер-ключем ЦГК, а Y є відкритим ключем 
перевіряння, виробленим з ідентифікаційних даних підписувача ID з використанням  геш-
функції H1, тобто Y = H1(ID). Пара ключів підписувача (X, Y) це точки еліптичної кривої G. 

Встановлено, що найбільш загальновідомий критерій стійкості для схем ЕП не на 
ідентифікаторах є захищеність проти екзистенційної підробки на основі атаки з адаптивно 
підібраним повідомленням. В цій моделі порушник виграє, якщо він виводить правильну 
пару повідомлення-підпис, коли  він може робити запит підписувачу  підписати будь-яке 
повідомлення, крім того що на виході. Аналіз показав, що IBS2 є стійким до екзистенційної 
підробки на основі атаки з адаптивним вибором повідомлень. 

Також незважаючи на те, що  перевіряючий може отримати відкритий ключ перевіряння з 
його ідентифікаційних даних, цього недостатньо для відновлення всіх ключів, які 
використовуються в даному механізмі. Аналіз показав, що для зламування  механізму IBS-2  
потрібно знати секретний майстер-ключ, рядок ідентичності та геш-функцію. 
Використовуючи ці дані та відкриті ключі, можливо відновити пару майстер-ключа та пару 
підписування. Для захисту від цієї загрози потрібно використовувати лише надійні канали 
передачі даних, довіру до ЦГК та обачливість самого користувача.  

Основним недоліком механізму IBS-2  є те, що в ньому не можна реалізувати модель 
взаємної недовіри, оскільки секретний ключ користувача генеруються ЦГ, тощо є третьою 
довіреною стороною. Але, як показав аналіз, цей недолік може бути усунутий розподіленням 
функцій ЦГК. 

Висновок : Механізм потребує подальшого аналізу, але уже нині може застосовуватись 
для здійснення ЕП. 

Науковий керівник  - професор, доктор технічних наук, І.Д.Горбенко 
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МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБОТИ МЕРЕЖІ 
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

Питання якості роботи мережі, її покращення та модернізації, підвищення безпеки 
збереження даних, створення нових надшвидких та надточних каналів передачі даних – це 
актуальні питання у галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому 
варто пам’ятати, ці питання є надзвичайно актуальними та гостро поставленими і для таких 
пріоритетних напрямків науки і техніки, як авіація, космонавтика, оборонна промисловість 
та інші. 

Постановка досліджуваної проблеми полягає у необхідності розробки технологій 
контролю за процесом зв’язку між усіма об’єктами мережі та технології управління 
передачею інформаційних даних в моделях віддаленого керування у розподілених мережах. 

Процес контролю роботи мережі зазвичай ділять на два етапи - моніторинг і аналіз. 
На етапі моніторингу виконується більш проста процедура - процедура збору первинних 

даних про роботу мережі: статистики про кількість циркулюючих в мережі кадрів і пакетів 
різних протоколів, стан портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т. п. 

Далі виконується етап аналізу, під яким розуміється більш складний і інтелектуальний 
процес осмислення зібраної на етапі моніторингу інформації, зіставлення її з даними, 
отриманими раніше, і вироблення припущень про можливі причини сповільненої або 
ненадійної роботи мережі. 

Завдання моніторингу вирішуються програмними і апаратними вимірниками, тестерами, 
мережевими аналізаторами, вбудованими засобами моніторингу комунікаційних пристроїв, а 
також агентами систем управління. Завдання аналізу вимагає більш активної участі людини і 
використання таких складних засобів, як експертні системи, що акумулюють практичний 
досвід багатьох мережевих фахівців. 

В основу роботи покладені прикладні дослідження в галузі керування системою 
швидкісних прецизійних циклів мережецентричних динамічних прикладних процесів з 
просторово-розподіленими взаємозв'язаними  інформаційними і функціональними 
компонентами. При цьому забезпечується функціонально-часове поєднання внутрішніх 
ресурсів мережецентричних систем розподіленого керування з об'єктами та  технологічними 
процесами на базі сумісного використання працюючих в прискореному масштабі часу 
моделей динаміки в єдиний просторово-часовий мережецентричний комплекс. 

Основним чинником, що впливає на якість роботи комп'ютерних мереж, є мережева 
затримка при передачі пакетів даних. Результати попередніх досліджень показали, що 
використання існуючих науково-технічних рішень  в комп'ютерних мережах розподіленого 
керування швидкісними циклами прикладних процесів не забезпечує якісного контролю та 
керування передачею даних за наявності затримок передачі пакетів даних по комп'ютерній 
мережі. 

Основна науково-технічна ідея побудови систем контролю та розподіленого керування 
широким класом прикладних процесів, а саме передачею даних, в глобальних просторах 
інформаційних мереж на основі мережецентричних технологій полягає в формуванні команд 
розподіленого керування шляхом моделювання в прискореному масштабі часу динаміки 
прикладного процесу спільно з моделюванням процесу формування команд керування за 
даними про поточний стан прикладного процесу. Це дозволяє компенсувати затримки, 
помилки та спотворення передачі пакетів по комп'ютерних мережах. 

Науковий керівник – д.т.н., професор В.В. Павлов 
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АРТ – ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ КІБЕРАТАК 
В даний час з розвитком ІТ і їх широким впровадженням у всі сфери нашого життя, 

почали з’являтись і нові способи промислового шпіонажу, який з традиційної форми 
перейшов у сферу ІТ. Це стало можливим завдяки появі нового класу атак – АРТ атак 
(комплексна довготривала загроза). По суті АРТ не якийсь наворочений експлойт і не 
новомодний троян, це парадигма атаки, її принципи і структура. З однієї сторони – це 
високоточна кібератака, а з іншої - група хакерів, які стоять за нею з чітко розподіленими 
ролями і спонсорується державою чи іншою особою. 

АРТ атаки засновані на таких принципах, як галузева спрямованість, складність кодів, 
прихованість. Такі атаки ведуться неперервно по декількох напрямках. Вони проникають в 
мережу, непомітно збирають конфіденційні дані і залишаються непоміченими довгий час. 
Такі атаки засновані на використанні експлойтів, які використовують вразливості «нульового 
дня», тому антивірусні засоби захисту не спроможні їх виявити, до тих пір, поки такі 
вразливості не будуть виправлені. В даний час в основі технологій виявлення АРТ-атак 
лежать методи, основані на сигнатурах, виявлення аномалій, виявлення за допомогою 
віртуальної «пісочниці», використання «білих списків» і евристичного аналізу[1].  

 Аналіз АРТ-атак показує, що всі вони мають спільну проявляючу їх ознаку  
несанкціоноване змінення конфігурації засобів захисту і інфраструктурних компонентів 
інформаційної системи. Тому виявлення таких аномалій на даний момент є основним 
методом боротьби з такими атаками, оскільки дає змогу спостерігати за станом всієї ІТ-
інфраструктури. До найвідоміших засобів боротьби заснованих на цьому методі можна 
віднести: CAS, Check Point, Kaspersky CRYSTAL[2]. Аналіз недоліків даних засобів показав, 
що подальший їх розвиток повинен бути зв’язаним з використанням когнітивних механізмів 
в процесі визначення аномалій і використання «білих списків» в файлових системах. 

Література 
1. Посібник: «Защита сегодня — шаг в безопасное завтра». © АО «Лаборатория 

Касперского», 2015. 
2. Довідковий інтернет-ресурс: https://www.bluecoat.com/products-and-

solutions/content-analysis 
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МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
Оцінка рівня ризику в наш час є найбільш складним і відповідальним моментом, оскільки 

саме від її результатів залежать подальші дії підприємства. Інформаційні технології значно 
розширили можливості бізнесу. Але нові можливості неминуче пов'язані з новими загрозами, 
які втілившись, можуть призвести до відчутного збитку компанії. 

Управління інформаційними ризиками є широким поняттям, яке використовується як вид 
діяльності, що включає визначення загроз безпеці інформаційної системи, оцінку рівня 
небезпеки загроз (тобто розміру збитку), а також ймовірностей реалізації цих загроз (тобто 
проведення аналізу ризиків системи). На основі проведеного аналізу загроз приймається 
рішення про заходи щодо зниження рівня ризику для інформаційної системи. Результати 
допомагають організації визначити, які активи є найбільш критичними, служать основою для 
визначення пріоритетів і рекомендують курс дій для захисту активів. 
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Аналіз інформаційних ризиків є інструментом, що дозволяє визначити: 
- які об’єкти і в якому ступені потребують захисту; 
- вартість засобів захисту, без використання яких система ІБ не може бути ефективною. 
Аналіз інформаційних ризиків найчастіше потребує залучення великої групи експертів, 

які добре знають ситуацію на підприємстві та розуміють мету досліджень. 
Поява локальних і глобальних мереж передачі даних надає користувачам комп'ютерів нові 

можливості оперативного обміну інформацією. Якщо до недавнього часу подібні мережі 
створювалися тільки в специфічних і вузьких цілях (університетські мережі, мережі 
військових відомств, спецслужб і т.д.), то розвиток Інтернету та аналогічних систем привели 
до використання глобальних мереж передачі даних в повсякденному житті практично кожної 
людини. Інформаційно-комунікаційна мережа складається з: 

- серверного обладнання (сервери, мережеві сховища); 
- комунікаціонного обладнання (концентратори, комутатори, маршрутизатори); 
- мережне комунікаційне програмне забезпечення для обробки інформації; 
- арендованний канал передачі даних по відкритих мережах - Intеrnet; 
Пристрої отримання, обробки, зберігання та передачі інформації на основі сучасних 

засобів, породили безліч методів і способів несанкціонованого доступу до неї та засобів 
захисту цієї інформації. Засоби захисту можуть включати комплекс заходів щодо пасивного 
захисту і по активного протистояння в результаті несанкціонованого доступу. Ці заходи 
складаються з ряду апаратних, програмних, правових і фізичних заходів по виявленню та 
нейтралізації впливу на циркулюючу інформацію. 

Проблеми, що виникають з безпекою передачі інформації при роботі в комп'ютерних 
мережах, можна розділити на три основні типи: 

- перехоплення інформації - цілісність інформації зберігається, але її конфіденційність 
порушена; 

- модифікація інформації - вихідне повідомлення змінюється або повністю підміняється 
іншим і відсилається адресату; 

- підміна авторства інформації. Дана проблема може мати серйозні наслідки. 
Робота по мінімізації ризиків мережі полягає в попередженні несанкціонованого доступу до 
даних, а також аварій і збоїв обладнання. Процес мінімізації ризиків слід розглядати 
комплексно: спочатку виявляються можливі проблеми, а потім визначається, якими 
способами їх можна вирішити. 
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CИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВАЛІДАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙ ДЛЯ JAVA CARD OS 
Швидкий розвиток інтернету і безпровідних засобів цифрового зв’язку викликали швидкі 

зміни в способі використання електронної комерції. Із цим прогресом змінились також 
способи виконання дій, пов’язаних із покупкою товарів в інтернет магазинах, оплатою 
послуг, що привело до потреби у створенні систем безпеки використання електронної 
комерції. При розробці інформаційних систем часто виникає потреба в реалізації безпеки та 
захисту даних, як на програмному, так і на фізичному рівні. Для захисту інформаційної 
системи на фізичному рівні ефективним інструментом є смарт-картки, в основі яких є 
елемент безпеки, що забезпечує доступ тільки авторизованому користувачеві.  

Основною метою роботи є створення безпечної системи, що дає змогу проводити 
транзакції із грошима за допомогою смарт карток, а також підсистеми для автоматизованої 
валідації розробленого рішення за допомогою тестів. Можна виділити такі компоненти 
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системи 1)Ужиток для смарт картки із набором функціоналу для проведення транзакції; 
2)Термінал, для роботи із смарт-картками; 3)Система для автоматичної валідації роботи 
ужитку за допомогою тестів; 4)Емулятор смарт картки для тестування і валідації роботи 
ужитку.Для реалізації завдання розробки системи використоно JCDK (Java Card Development 
Kit) - бібліотеки і засоби для розробки Java Card застосунків і роботи із смарт-картками [1]. 

Апплет для смарт-картки є основною складовою частиною системи і містить набір 
функціоналу для аутентифікації користувача, отримання приватної інформації та видачі 
валюти користувачу.Термінал використовується для надання зручного інтерфейсу доступу 
до функціоналу смарт-картки через надсилання APDU (Application Protocol Data Unit – 
протокол що використовується для обміну даними із смарт-картками) [2] команд для 
опрацювання. Користувач не повинен розуміти принципи роботи елемента безпеки чи 
протоколу безпечного передавання даних, йому достатньо мати навики роботи із 
комп’ютером. Програмна складова що виконує валідацію дозволяє виконувати завантаження 
тестів на розробленому апплеті, та аналізує результати їх виконання за критерієм 
відповідності параметрам безпеки. Емулятор смарт-картки використовується для 
прискорення завантаження тестів, а також для можливості розробки застосунків без 
використання реальних пристроїв. 

При користуванні системою можна виділити два основні потоки даних: 
- Запит користувача на транзакцію, тут користувач повинен надати необхідні дані для 
авторизації та виконання бажаної дії; 
- Результат виконання транзакції у вигляді повідомлення про її успішне завершення чи 
помилку. 

Проведено екпериментальні дослідження надійності даної системи, тестування та аналіз 
розробленого рішення. Приведено приклади тестових результатів та показана можливість 
подальшої оптимізації системи. 

Практична цінність розробленої системи полягає в можливості використання її як 
захищеної платіжної системи, із великими можливостями фукціонального розширення, 
оновлення реалізації та покривання нового функціоналу додатковими тестами для 
підвищення надійності захисту. 

Література 
1. Java 2.1 Cryptography Architecture API Specification & Reference. http://www.oracle.com/ 

technetwork/java/ 
2. OpenCard, http://www.openscdp.org/ 
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АНАЛІЗ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ EIRA - THE EUROPEAN INTEROPERABILITY 

REFERENCE ARCHITECTURE 
Модернізація державного управління сприяла технологічним досягненням, які призводять 

до швидко зростаючої кількості транскордонних інформаційних обмінів між  
адміністраціями. Щоб полегшити ці інформаційні обміни, необхідність в 
інтероперабельності в Європі постає вище, ніж будь-коли. Розробники рішень у всіх 
областях державного сектора часто потребують суміснісності і можливості багаторазового 
використання. Для досягнення сумісності, державним адміністраціям в Європі необхідно 
координуватися через кордони і сектори при розробці цифрових рішень, щоб уникнути 
ризику створення нових цифрових бар'єрів для адміністрацій, підприємств і громадян.  
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Європейська реферативна архітектура інтероперабельності (EIRA - The European 
Interoperability Reference Architecture) є метамоделлю , в якій визначені найбільш характерні 
архітектурні блоки, необхідні для побудови взаємодіючої системи електронного уряду. EIRA 
забезпечує загальну термінологію, яка може бути використана осбами, які працюють для 
держустанов в різних архітектурних і розвитку системи задач. EIRA була створена і 
підтримується в контексті дій 2.1 Програми ISA (Interoperability Solutions for European Public 
Administrations – сумісницькі рішення для європейскьих державних адміністрацій).  

EIRA має чотири основні характеристики: 
1. Загальна термінологія для досягнення мінімального рівня координації: вона надає набір 

чітко визначених елементів, які забезпечують загальне розуміння найважливіших 
архітектурних блоків, необхідних для створення сумісних громадських послуг. 

2. Еталонна (реферативна) архітектура для доставки цифрових публічних послуг: це дає 
основу для класифікації придатних до вживання архітектурних блоків, які необхідні для 
електронного уряду.  

3. Технологічно і продуктово нейтральний і сервіс-орієнтований стиль архітектури: EIRA 
приймає сервіс-орієнтований архітектурний стиль і сприяє ArchiMate модельній нотації.  

4. Узгодження: The EIRA поєднана з European Interoperability Framework та відповідає 
контексту стратегії європейської інтероперабельності (EIS). Погляди EIRA відповідають 
рівням сумісності в EIF: правової, організаційної, семантичної і технічної.  

Поширене використання EIRA при розробці, оцінці та інформуванні про електронний 
уряд призведе до мережевого ефекту посилення координації між державними 
адміністративними органами на рівні ЄС і в державах-членах. Послідовне використання 
EIRA при розробці рішень системи електронного уряду зробить їх більш сумісними, з 
наступних причин: 

 EIRA забезпечує спільну мову архітектурних блоків для проектування і 
порівняння рішень архітектур електронного уряду; 

 EIRA сприяє виявленню і використанню загальних специфікацій сумісності, 
які розвиваються, щоб забезпечити основу для стабільних інтерфейсів між 
цифровими державними послугами; 

 EIRA сприятиме підвищенню рівня інформованості та використання принципів 
і рекомендацій EIF. 

 Збільшення застосування принципів сервіс-орієнтованої архітектури. 
 

Науковий керівник  - професор, доктор технічних наук, О.В.Потій 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНОГО КЛАСУ НЕЛІНІЙНИХ 
ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ, ЩО ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ 

(ПСЕВДОВИПАДКОВИХ) ПРОЦЕСІВ 
В умовах розвитку сучасних технологій, введення в експлуатацію нових систем 

управління і зв’язку, а також розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій, 
створюється єдиний інформаційно-телекомунікаційний простір України, відбувається 
поступовий перехід систем зв’язку і автоматизації на сучасні цифрові способи передачі і 
обробки інформації, здійснюється автоматизація процесів управління. Причому вимоги до 
цілісності, достовірності, конфіденційності, істинності в процесі зберігання, передачі і 
обробки інформації постійно підвищуються, особливо в системах критичного призначення 
державного та регіонального рівня. Виконання даних вимого нерозривно пов’язане з 
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необхідністю узагальнення вже накопиченого світового досвіду у сфері інфокомунікацій і 
цілком залежить від ступеня впровадження передових інформаційних технологій передачі і 
обробки інформації. Бурхливе зростання інфокомунікацій і постійний розвиток технічних 
засобів їх забезпечення сприяють тому, що постановка завдань управління 
телекомунікаційними мережами, трафіком, інформаційною безпекою, послугами та якістю 
обслуговування істотно змінюються. Між тим, такі показники ефективності 
телекомунікаційних систем (ТКС), як завадозахищеність, інформаційна безпека, в суттєвій 
мірі, залежать від властивостей фізичних переносників інформації — сигналів. Відомо, що в 
сучасних ТКС використовують сигнали, що засновані на, так званих, лінійних правилах 
побудови і в процесі передачі даних відповідність: біт повідомлення – сигнал є фіксованою. 
Вищезазначене не дозволяє забезпечити, особливо в критичних додатках ТКС, вимоги щодо 
захисту від введення в систему хибних повідомлень, порушення конфіденційності даних, 
визначення порушником структури (правила побудови) сигналу, а також вимоги щодо 
завадостійкості прийому сигналів в умовах дії природних та штучно створених 
різноманітних завад.  

Запропонований метод синтезу нелінійних криптографічних дискретних сигналів на 
основі використання випадкових (псевдовипадкових) процесів.  

Метод синтезу систем складних нелінійних криптографічних сигналів із заданими 
властивостями кореляційних функцій, ансамблевими та структурними властивостями 
включає в себе наступні дії: 

1. Генерації масиву псевдовипадкових послідовностей символів заданого періоду з 
використанням криптографічного алгоритму (джерел випадкових або псевдовипадкових 
послідовностей символів). 
2. Тестування отриманих послідовностей із застосуванням критеріїв та показників якості 
генераторів, визначених міжнародними та відомчими стандартами FIPS PUB 140-1, FIPS 
PUB 140-2, AIS 20 и AIS 31, NIST 800-22, NIST 800-90b. 
3. Формування дискретних послідовностей (ДП) символів фіксованого періоду 
(наприклад: 31, 63, 127, 255, 1023, …). 
4. Відбір ДП, значення бічних пелюсток періодичної функції автокореляції (ПФАК) 
яких, близькі до кордонів «щільної упаковки». 
5. Отримання матриці станів взаємно-кореляційних функцій усіх можливих пар 
послідовностей, що пройшли відбір за результатами попереднього кроку. 
6. Обробка матриці складається в тому, що відбувається відбір послідовностей, що 
задовольняють кордонам «щільної упаковки» для відповідних кореляційних функцій. 
Продемонстровано, що використання вищезазначених сигналів дозволяє підвищити 

показники ефективності ТКС. 
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ТРЕНДЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2015: ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
Традиционный подход, который используют большинство компаний сегодня, 

подразумевает реактивные действия в ответ на возникающие угрозы. Но сегодня бизнесу 
нужно использовать совершенно новый превентивный подход, чтобы обеспечивать защиту 
от угроз еще до того, как они попадают в периметр компании. Технологическая революция, 
которую переживает весь мир, ставит перед компаниями новые вызовы, на которые нужно 
отвечать. Рынок киберпреступности показывает драматические темпы развития. Так, 
согласно данным Norton, в мире каждые 12 секунд совершается удачная кибератака, 
жертвами которых становится 400 миллионов пользователей в год. Борьба с 
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 киберпреступностью — одно из ключевых направлений нашей компании, которая всегда 
рада любой возможности обсудить с профессиональным сообществом и экспертами рынка 
основные тенденции развития киберпреступлений и способы борьбы с ними.  

Ландшафт угроз кардинально меняется, как и весь мир цифровых технологий. Угроз 
«нулевого дня» сегодня больше не существует. Мир бысро движется в направлении угроз 
«нулевой секунды». Другими актуальными тенденциями являются таргетированные атаки и 
мобильные угрозы. Мобильные устройства — это одно из самых уязвимых мест в периметре 
организации, они представляют собой самый удобный способ заражения вредоносным ПО. 

В крупном бизнесе с безопасностью все более или менее хорошо. В малом бизнесе дела 
обстоят хуже – очень многие не имеют должного представления об информационной 
безопасности и начинают задумываться о ней, только когда уже столкнулись с реальной 
угрозой.  

Самое уязвимое звено любой системы — это человек, поэтому даже самые продвинутые 
средства безопасности не способны защитить компанию от человеческого фактора. 
Организации должны постоянно делать выбор — максимально защищать свои активы в 
ущерб гибкости и комфорта для пользователя или повышать уровень доверия сотрудникам, 
позволяя им использовать собственные устройства для работы в любое время и в любом 
месте. 

Хакеры-профессионалы начали уходить с украинского рынка. Причиной этого стала 
девальвация гривны и общее падение экономики: свой доход хакеры получали в гривне, а 
расходы были в долларах и евро. Ушедшие хакерские группы переключились на 
европейские банки. Однако в Украине начали действовать новые группы. Из-за недостатка 
опыта, они инициируют большее количество атак, но успешных среди них пока не так много. 
Угрозы информационной безопасности, направленные на финансовый сектор, касаются всех 
и Украина не исключение. Исходя из данных мониторинга киберугроз, помимо активно 
работающей по Украине группировки ZeuS (основная цель которых – хищение денежных 
средств посредством установки вредоносного ПО и мошенничества в системах ДБО), были 
выявлены (начиная с весны и до настоящего времени) следы активности группы 
злоумышленников, использующих вредоносное ПО Carbanak. Более того, как стало известно 
в середине июля , с целью распространения вредоносной программы первого этапа 
Win32/Spy.Agent.ORM (ESET) злоумышленники использовали технику «watering hole». Суть 
заключалась в том, что целенаправленно был взломан ряд популярных веб-сайтов, среди 
которых rbc.ua и unicredit.ua, а все их посетители, посредством javascript, перенаправлялись 
на связку эксплойтов RIG Exploit Kit (в результате чего вредонос и попадал в систему).  

Наряду с этим, была идентифицирована бот-сеть Rovnix (или GoZi, ISFB, IAP) на 2100+ 
зараженных устройств, которая ранее атаковала такие страны как Норвегия, Польша, 
Австралия. Однако в нашем случае, все зараженные компьютеры находятся на территории 
Украины. Эта бот-сеть, также атакует финансовые учреждения, подвергая большому риску 
владельцев зараженных компьютеров в виду разнородности своего функционала.  

Это: 
 Кража логинов, паролей, PAN/CVV из любых веб-форм 
 логирование нажатий на клавиши 
 скрытое удаленное управление 
 веб-инжекты 
 kernel/user mode 
 полиморфность 

Если хакеры воруют данные клиентов, то это не приносит бизнесу ни уважения, ни 
пользы, наконец поняли руководители. Это только вредит репутации и отбирает у людей 
"желание делиться своими данными". 

И последняя атака — с помощью вредоносного кода семейства Black Energy – на объекты 
критичной инфраструктуры Украины показывает, что именно сейчас на наших постах идет 
реальная обкатка технологий проведения киберопераций. 
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Поэтому вопросы информационной безопасности становятся как никогда актуальными и 
важными и уже нельзя довольствоваться устаревшими техниками и подходами. 

'It's like having a $300/hr consultant at your elbow as you consider the aspects of gaining 
management support, planning, scoping, communication, etc…' - Thomas F. Witwicki 
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СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ ВЗАЄМОДІЇ АКТОРІВ 
СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ 

Розвиток громадянського суспільства тісно пов'язаний з використанням для електронної 
комунікації соціальних інтернет-сервісів (СІС) [1, 2]. Сучасні СІС застосовуються акторами 
віртуальних спільнот для реалізації особистісних, групових інтересів, а в окремих випадках – 
інтересів провідних держав світу. Спираючись на досвід подій «Арабської весни» і 
«Кольорових революцій» можна стверджувати, що СІС є дієвим інструментом 
державотворчих процесів. Тому поширення недостовірної, упередженої інформації у 
віртуальних спільнотах СІС становить загрозу інформаційній безпеці держави, а 
забезпечення ефективної протидії поширенню деструктивного контенту у СІС є актуальною 
проблемою. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що взаємодія акторів 
віртуальних спільнот у СІС є нелінійним процесом високоорганізованої системи управління, 
а в разі впливу зовнішніх збурень відбувається її перехід до хаосу [1 3]. Одним з найбільш 
перспективних напрямів придушення хаотичної динаміки взаємодії акторів СІС є концепція 
синергетичного управління [2], яка ґрунтується на здатності акторів віртуальних спільнот до 
самоорганізації. Мета досліджень полягає в підвищенні інформаційної стійкості віртуальних 
спільнот СІС до контенту деструктивного змісту завдяки зменшенню попиту на нього. 

Нехай взаємодія акторів СІС описується системою нелінійних диференціальних рівнянь 
Лоткі-Вольтерра з врахуванням логістичної поправки попиту на контент, що становить 
інтерес для віртуальної спільноти [3]. Для зменшення попиту акторів на деструктивний 
контент введемо в структуру нелінійної системи диференціальних рівнянь адитивну 
складову синергетичного управління відповідно до запропонованої концепції [2]. Синтез 
синергетичного управління виконаємо на основі обраного притягуючого атрактора, який 
реалізує зменшення попиту на деструктивний контент за рахунок властивості зменшення 
цінності контенту в часі. В результаті дії синергетичного управління запускаються процеси 
самоорганізації акторів віртуальних спільнот і відбувається подальший перехід до заданого 
стійкого стану інформаційної безпеки. Було проведено валідацію синтезованого 
синергетичного управління на прикладі інформаційної акції у СІС, що мала на меті 
дискредитацію представника органів законодавчої влади держави – народного депутата 
України Д.А. Яроша. Для цього інструментами сервісу контекстного пошуку Google 
AdWords визначено динаміку запитів акторів на контент, що містить словосполучення 
«візитка Яроша» за заданий період. Встановлено, що внаслідок спонукання акторів СІС до 
керованої самоорганізації досягається зменшення попиту на деструктивний контент у 3 рази 
швидше, ніж без управління. Отже, застосування концепції синергетичного управління 
забезпечує регуляризацію попиту акторів СІС на контент і керованість процесів взаємодії у 
віртуальних спільнотах. 
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ЗАКОН «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» - КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА РИЗИКИ 
Імплементація Закону України «Про вищу освіту» здійснюється в екстремальних 

суспільно-політичних та економічних умовах. В той же час реалізація основних положень 
нового Закону (автономія, структура вищої освіти, терміни навчання, стандартизація вищої 
освіти, граничне навчальне навантаження, принципи формування переліку спеціальностей, 
повноваження суб’єктів тощо) передбачає великий обсяг роботи як з боку МОН, так і з боку 
вищих навчальних закладів. 

На даний час Урядом: затверджено Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; утворено Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти, затверджено його статут. 

Зроблені відповідні кроки Міністерством освіти і науки України: затверджено Положення 
про Науково-методичну раду МОН (наказ МОН № 1115 від 27.10.15); оголошено конкурс і 
сформований сектор вищої освіти Науково-методичної ради МОН (наказ МОН від 
19.02.2016 № 136); затверджено порядок формування, оголошено конкурс та утворена 
конкурсна комісія для відбору членів науково-методичних комісій з вищої освіти (наказ 
МОН від 24.02.2016 № 156); обговорюються методичні рекомендації з розроблення 
стандартів вищої освіти. 

Одночасно існують проблеми практичної реалізації окремих положень нормативних актів. 
Суттєво ускладнено механізм формування НМК введенням конкурсного відбору їх членів, 

адже йдеться про оголошення конкурсу, визначення його умов та термінів проведення. 
Необхідно буде провести з 22.03 до 01.04.2016 р. конкурсний відбір для формування більше 
ніж 130 підкомісій загальною чисельністю понад 1000 осіб. 

Суттєвою проблемою в реалізації Закону є те, що до цього часу не розпочало свою роботу 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: не було своєчасно затверджено 
його керівництво та фінансування.  

Що стосується підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки в нових умовах, слід 
звернути увагу на такі аспекти. 

Оскільки затверджена одна спеціальність 125 «Кібербезпека» в межах галузі знань 12 
«Інформаційні технології», то прийдеться готувати майбутніх фахівців в межах цієї 
спеціальності за трьома спеціалізаціями («Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 
«Системи технічного захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою»). 

 Якими будуть нові стандарт (стандарти) підготовки бакалавра? 
 Як забезпечити розроблення науково-методичною комісією у складі 9 осіб стандартів 

освітньої діяльності та стандартів вищої освіти з тим, щоб на їх основі вищі навчальні 
заклади вже до 1 вересня 2016 року могли розробити та затвердити освітні програми та 
навчальні плани? 
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 На якій базі буде проводитись така робота?  
Що стосується ролі Інституту модернізації змісту освіти в цій важливій справі, то 
Міністерство розглядає пропозицію щодо нашої участі в організаційно-технічному 
забезпеченні діяльності сектору вищої освіти і науково-методичних комісій 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить до загострення питання про 

створення надійної багатофункціональної системи захисту, яка б забезпечила високий рівень 
захищеності підприємства або державної структури від внутрішніх та зовнішніх загроз. 
Витік інформації за межі периметру безпеки силами поодинокого інсайдера або цілої групи 
може принести організації не менші втрати, ніж будь-яка зовнішня загроза. Статистичні дані 
доводять, що приблизно 70% всіх інцидентів інформаційної безпеки пов’язані з реалізацією 
внутрішніх загроз, чим і пояснюється актуальність даного питання. 

З точки зору інформаційної безпеки, інсайдер - співробітник компанії, що має доступ до 
конфіденційних даних, розміщених в комп'ютерній мережі підприємства.Інсайдерська атака 
може класифікуватись як шахрайство, саботаж або крадіжка інтелектуальної власності. 
Загальні канали витоку бувають зовнішні (CD, DVD, флеш-накопичувач) та внутрішні 
(електронна пошта співробітника, блоги, соціальні мережи) [1]. 

Внутрішні порушники поділяються на лояльних інсайдерів (недбалі та маніпульовані), 
скривджених, нелояльних інсайдерів, мотивованих ззовні (мотивовані фінансово та 
впроваджені), та інших порушників (захист від цієї категорії інсайдерів  не може бути 
забезпечений технічно) [2]. 

Протидія інсайду загалом здійснюється на трьох рівнях: 
 прийом на роботу – проводиться комплексна перевірка працівника (психологічні 

тести, інформація з баз даних та попереднього місця працевлаштування тощо); 
 у процесі роботи – організаційно-технічні засоби, системи фізичного та 

інформаційного захисту (СФЗ та СІЗ), психологічна, юридична та технологічна протидія, 
моніторинг дій користувача, аудит вразливих місць організації; 

 при звільненні – комплексний аналіз доступної інформації, перерозподіл прав доступу 
тощо [3]. 

Основні напрямки захисту від інсайдерів – захист документів, захист каналів витоку та 
моніторинг дій користувачів. Основний принцип систем захищеного документообігу - захист 
документа з моменту його створення і до моменту його знищення. Недоліками такого 
захисту є велика вартість програмного забезпечення, незручність у користуванні, власний 
формат файлів та відкритий доступ на робочих станціях. Захист каналів витоку включає 
поєднання управління доступу до каналу та контроль інформації, що передається. 

Для створення СІЗможуть використовуватись такі продукти, як McAfeeDataLossPrevention 
(DLP) Host, Reconnex, PortAuthority 5.0, StarForceContentEnterprise або інші DLP-системи. 
Однак жоден з них не може забезпечити повний захист від діяльності інсайдерів.  

Отже, для того, щоб вирішити проблеми захисту інформаційних ресурсів компанії від 
внутрішніх загроз, необхідний комплексний підхід до створення системи безпеки. Він має 
містити технічну компоненту, програмне рішення, організаційні заходи та роботу з кадрами 
– невід’ємну складову процесу забезпечення інформаційної безпеки. 
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ІНСТРУМЕНТИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ У .NET FRAMEWORK 4.6 
Обробка даних є одним з найважливіших напрямків розвитку інформаційних технологій. 

Сучасне інформаційне суспільство стикається з погрозами від терористів, кіберзлочинців, 
розповсюдженням компьютерних хробаків. Загальнодоступні мережі, такі як Інтернет, не 
надають засобів забезпечення захищеної взаємодії між об'єктами інформаційного 
суспільства. Під час взаємодії через такі мережі може відбуватися читання або навіть заміна  
інформації, що передається неправомочними третіми особами. Результатом є посилення 
заходів кібербезпеки, зокрема запровадження інструментів захисту інформації фірмою 
Microsoft у структурі  .NET (Microsoft .NET Framework 4.6). Простори імен System.Security 
містять класи, що представляють інструменти системи безпеки .NET Framework. Дочірні 
простори імен надають типи, що управляють доступом до об'єктів, що захищаються, і їх 
аудитом, що забезпечує перевірку достовірності, служби шифрування, керування доступом 
до операцій і ресурсів на основі політик які підтримують управління правами доступу. 

Для захисту інформації важливим є використання криптографії, яке забезпечує захист 
даних від перегляду, зміни даних і безпечний обмін даними на основі незахищених каналів. 
Дані можуть бути зашифровані за допомогою певного криптографічного алгоритму, передані 
в зашифрованому вигляді, а потім розшифровані особою, якій вони призначалися. Якщо 
зашифровані дані будуть перехоплені третьою особою, розшифрувати їх буде важко. Класи в 
просторі імен System.Security.Cryptography .NET Framework управляють різними аспектами 
криптографії. Простір імен System.Security.Cryptography надає криптографічні служби, які 
включають безпечне кодування і декодування даних, а також цілий ряд інших функцій, таких 
як хэширування, генерація випадкових чисел і перевірка достовірності повідомлень. 

Проте, як розробнику програм,  вам не потрібен високий рівень знання криптографії. Вам 
тільки потрібно знати, які алгоритми найбільш безпечні у використанні і, як їх 
використовувати на практиці. Платформа .NET Framework надає зокрема реалізацію 
алгоритму хешування MD5, алгоритмів SHA-1, SHA-256, і SHA-512.  

Платформа .NET Framework надає багато класів, які реалізують алгоритми шифрування як 
з відкритим так і з закритим ключем. При шифруванні із закритим ключем для шифрування і 
розшифровки даних використовується один закритий ключ. Необхідно забезпечити цей ключ 
від несанкціонованого доступу тому, що будь-яка особа, що володіє ним, може 
використовувати його для розшифровки даних або шифрування власних даних з підміною 
джерела. 

Платформа .NET Framework надає доступ до API захисту даних (DPAPI), який дозволяє 
шифрувати дані, використовуючи відомості з поточного облікового запису користувача або з 
поточного комп'ютера. Використання API захисту даних дозволяє спростити складне 
завдання явного створення і зберігання криптографічного ключа. 

Важлива функція криптографії - гарантувати nonrepudiation посланого повідомлення. 
Цифровий підпис - техніка, яка використовується для забезпечення достовірністі і цілісністі 
повідомлення. Цифрові підписи корисні для демонстрації достовірності документів, 
контрактів, надійності фінансових операцій. 

Цифрові підписи засновані на асиметричній криптографії. Цифровий підпис дозволяє 
приймачу вважати, що повідомлення було надіслано правильним відправником. 
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Класи в просторі імен System.Security.Cryptography.Xml можна використовувати для 
перевірки XML-даних, підписаних цифровим підписом. Цифрові підписи XML (XMLDSIG) 
дозволяють переконатися, що дані не були змінені після підписання.  

Класи криптографії наступного покоління (CNG) надають керовану оболонку для 
розробки власних функцій CNG. 
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МЕТОД СИНТЕЗУ НЕЛІНІЙНИХ СКЛАДНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ 
Для більшості додатків, зокрема, для широкосмугових систем з багато станційним 

доступом, інтерес представляють не пари, а великі множини послідовностей з гарними 
взаємно-кореляційними властивостями, покращеними ансамблевими та структурними 
властивостями. У деяких системах, кількість послідовностей що використовуються 
одночасно може перевищувати декілька сотень. Відомі великі множини періодичних 
послідовностей (множини Касамі, Голда), які володіють, у порівнянні з іншими 
послідовностями, невеликими значеннями бічних пелюсток взаємно-кореляційних функцій. 
Для генерації таких послідовностей використовуються регістри зсуву з лінійним зворотнім 
зв’язком. 

Правила побудови зазначених класів послідовностей вказують на низьку структурну 
скритність послідовностей що формуються, і тому, відповідно, сигналів, що забезпечують 
передачу інформації у телекомунікаційних системах (ТКС). В останні роки, поява нових 
галузей використання псевдовипадкових послідовностей зажадало додаткового та більш 
детального вивчення їх властивостей: ансамблевих, кореляційних, структурних та інших. 
Необхідність протидії впливу завад порушника на функціонування телекомунікаційної 
системи призвела до пошуку (синтезу) сигналів із заданими кореляційними, структурними, 
ансамблевими, технологічними та іншими властивостями, що будуть задовольняти вимогам, 
що висуваються. 

Було розроблено, побудовано та презентовано програмну модель нового методу синтезу 
нелінійних криптографічних дискретних сигналів, який використовує випадкові або 
псевдовипадкові процеси, та створює послідовності символів (сигналів) визначеного 
алфавіту, які задовольняють вимогам незворотності, нерозрізнювальності , 
непередбачуваності. 

Сформовано та отримано результати досліджень властивостей вищезазначених сигналів, 
що базуються на використанні статистичних методів оцінки та визнаних міжнародних 
стандартів. 

Результати досліджень демонструють, що отриманий вперше метод синтезу нелінійних 
сигналів дозволяє формувати сигнали, що володіють необхідними структурними, 
ансамблевими та кореляційними властивостями, що у свою чергу, дозволяє покращити 
показники завадо захищеності, імітостійкості, структурної скритності телекомунікаційної 
системи, а також забезпечити завадо захищеність прийому сигналів в умовах впливу 
структурних, загороджувальних, ретрансляційних та інших видів завад. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

Питання, які безпосередньо стосуються підготовки фахівців з інформаційної безпеки, 
викладені у ряді нормативних документів: Галузевий стандарт вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.170103 “Управління інформаційною безпекою” від 05.02.2010 р. №77 [1], 
Доктрина інформаційної безпеки [7], Закон України “Про інформацію” [2], Закон України 
“Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.” від 9 січня 
2007 року № 537-V [5], Концепція Національної безпеки України [4], Концепція технічного 
захисту інформації в Україні та ін.  

На сучасному етапі державотворення в Україні багато зроблено для розвитку сфери 
інформаційної безпеки. Проте слід відзначити, що через відсутність чіткої державної 
стратегії система підготовки кадрів для напряму 125 “Кібербезпека” залишається 
недосконалою і не може протистояти сучасним викликам. Україна стабільно очолює 
світовий антирейтинг найбільш небезпечного кіберпростору.  

Кібербезпека повинна стати одним з пріоритетів розвитку держави, адже саме вона 
безпосередньо впливає на функціонування економіки, соціального сектору тощо. Специфіка 
напряму потребує кадрового потенціалу високої кваліфікації, що вимагає залучення до 
навчального процесу передових технологій і вдосконалення системи підготовки фахівців.  

Важливими компонентами підготовки фахівців високої кваліфікації для сфери 
інформаційної безпеки, що потребують особливої уваги, є: формування інформаційної 
культури та стійких моральних якостей майбутніх фахівців; відповідність рівня підготовки 
фахівців вимогам практики підрозділів для забезпечення швидкої адаптації випускників до 
умов роботи; впровадження передових досягнень науки і техніки у навчальний процес ВНЗ.  

Значним кроком стандартизації підготовки фахівців із захисту інформації була розробка 
Галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки. Проте детальний перегляд 
навчального плану підготовки фахівців з інформаційної безпеки наштовхує на думку щодо 
необхідності його удосконалення з метою оптимізації процесу формування професійної 
компетентності фахівців з інформаційної безпеки.  

Висновки. Пропорційно розвитку електронної комерції збільшилося число спроб 
несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, тому проблеми захисту інформації 
виявилися в центрі уваги. Як наслідок зросла потреба у вдосконаленні інструментів 
формування професійних компетентностей фахівців відповідного напряму.  

Література 
1. Галузевий стандарт вищої освіти за напрямом підготовки 6.170103 “Управління 

інформаційною безпекою” від 05.02.2010 р. №77.  
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” від 

13.01.2011 р. № 2938-VI // Відомості Верховної Ради України.  2011.  № 32.  Ст. 313.  
3. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” / 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр.  
4. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” / 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр.  
5. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки” [Електронний ресурс] / Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16/print1320311471940146.  

6. Закон України “Про телекомунікації” / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15.  



40 

7. Указ Президента України “Про доктрину інформаційної безпеки” [Електронний ресурс] 
/ Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514/2009. 

 
УДК 378.162.33:65.012.8 

В.М.Іванюк, В.В.Хома 
Національний університет «Львівська політехніка», e-mail: VitalikIvaniuk@gmail.com 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННИХ 
ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ СИНХРОГО ДЕТЕКТУВАННЯ 

Покращання параметрів телефонних закладних пристроїв (ТЗП) та зменшення їх впливу 
на параметри телефонної лінії значно ускладнює задачу їх виявлення. Засоби контролю, 
побудовані на основі відомих методів, через обмежену чутливість не виявляють телефонних 
закладок із високими значеннями імпедансу (понад 200 МОм). Тому актуальним є пошук 
нових методів виявлення ТЗП та розроблення засобів контролю телефонних ліній на їх 
основі. 

На основі аналізу відомих технічних рішень встановлено, що підвищення чутливості має 
супроводжуватися відповідним забезпеченням завдостійкості. У цьому аспекті авторами 
запропоновано відмовитися від використання вразливих до електромагнітних завад 
амплітудних характеристик сигналу на користь фазового зсуву між напругами 
вимірювальної діагоналі незрівноваженої мостової схеми [1]. Проте практичному 
застосуванню цього пристрою перешкоджає низький рівень інформативного сигналу, а 
відтак низька завадостійкість контролю фази. За використання зондувальної напруги 100 В, 
рівень інформативного сигналу складає 12 1010  В. Враховуючи, що об'єктом дослідження 
є протяжна кабельна лінія низькорівневий інформативний сигнал піддається 
дестабілізуючому впливу електромагнітних завад. Подальше підвищення тестової напруги 
неможливе із міркувань безпеки. Проблематичним є застосування вибіркових підсилювачів 
для підсилення вихідної напруги мостового адаптера через загрозу неконтрольованих 
фазових зсувів та хибних спрацювань пристрою контролю. Тому доцільно використати  
завадостійкі методи опрацювання низькорівневих інформаційних сигналів. 

Одним із найпоширеніших методів завадостійкого опрацювання сигналів є синхронне 
детектування, яке традиційно реалізується аналоговими пристроями [2]. До складу  
синхронного детектора входять аналоговий перемножувач вимірювального та опорного 
сигналів та фільтр нижніх частот. Покращання технічних та експлуатаційних характеристик 
засобів обчислювальної техніки на тлі сталої тенденції здешевлення відкриває можливості їх 
впровадження до опрацювання вимірювальних сигналів. Синхронне детектування також 
можна реалізувати у цифровому вигляді за так званим алгоритмом одноточкового 
дискретного перетворення Фур'є [3]. Для цього опорний сигнал формується синтезатором 
прямого цифрового синтезу, а вимірювальний сигнал подається у вигляді потоку 
оцифрованих вибірок. Після перемноження миттєвих значень опорного і вимірювального 
сигналів вибірок відбувається підсумовування добутків упродовж одного або кратного числа 
періодів зондувальної напруги. 

Реалізація синхронного детектування у цифровому вигляді відзначається стабільністю 
параметрів вимірювальноно каналу та гнучкістю за потреби перелаштування частоти. Це 
відкриває перспективи побудови малогабаритних багаточастотних вимірювачів 
електрофізичних параметрів телефонних ліній для виявлення несанкціонованих підключень. 
Синхронне детектування забезпечує високу чутливість виявлення відхилень параметрів 
імпедансу кабельної лінії та інваріантність результатів до дії завад. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

Інформація – основний об’єкт захисту будь-якої організації. Сьогодні через велику 
кількість загроз необхідно забезпечити високий рівень безпеки усіх важливих інформаційних 
ресурсів. Тож необхідно чітко поставити задачі захисту інформації від впливу зловмисників, 
шкідливого програмного забезпечення або різних системних помилок у корпорації. 

Під доступністю інформації розуміють здатність забезпечення безперешкодного доступу 
суб’єктів до інформації, що їх цікавить.  

Загрози доступності виникають в тому випадку, коли об'єкт (користувач або процес) не 
отримує доступ до законно виділених йому ресурсів чи служб. Ця загроза реалізується 
захопленням всіх ресурсів, блокуванням ліній зв'язку несанкціонованим об'єктом в 
результаті передачі ним своєї інформації. 

Запобігти різним видам загроз доступності [1] можна користуючись спеціальними 
системами захисту, які варіюються залежно від етапів: 

1) Етап отримання інформації. Слід здійснити  дублювання каналів зв'язку в межах 
автоматизованої системи або щодо каналів, які пов'язують систему з зовнішнім 
середовищем, разом з дублюванням шлюзів і міжмережевих екранів. Окрім того варто 
врахувати запас в пропускній здатності мережевого обладнання. 

2) Етап обробки інформації. На цьому етапі відбувається дублювання серверів, 
використання кластерів, залучення методів теорії надійності. 

3) Етап зберігання інформації. Важливим процесом у забезпеченні доступності є 
створення резервних копій. Крім того слід зберігати  ідентичні дані з сервера на двох 
незалежних серверах задля попередження наслідків від збоїв обладнання. Використовуючи 
RAID-масиви вдається розподілити інформацію на декількох дискових накопичувачах. 

4) На етапі передачі інформації діємо згідно з алгоритмом отримання інформації, однак 
включаючи в роботу надлишкові маршрутизатори і додаткові з'єднання, внаслідок чого 
зможемо передавати інформацію назовні навіть у випадку недоступності частини маршрутів. 

Атаки намагаються обмежити доступність і функціонування системи. Метою атак на 
доступність є обмеження доступу уповноважених користувачів до системи та обмеження її 
функціонування. Найбільш розповсюдженими атаками на доступність є: 

• Відмова в обслуговуванні (DoS – Denial of service) – умисне перевантаження системи за 
допомогою надсилання великої кількості запитів.  

• Розподілена відмова в обслуговуванні (DDoS – Distributed denial of service) – створення 
великої кількості запитів з різних джерел, які унеможливлюють роботу системи.  

• SYN flood – надсилання за короткий проміжок часу великої кількості SYN-запитів 
(запитів на підключення по протоколу TCP). 

• ICMP attacks – проведення DoS атак за допомогою ICMP трафіку [2].  
Існують різні шляхи забезпечення доступності [3] інформації у процесі використання 

комп’ютерних систем, серед яких: дублювання інформації; підвищення відмовостійкості КС; 
протидія перевантаженням і "зависанням" системи; використання лише конкретних 
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дозволених програм; контроль цілісності інформації в КС; регламентація процесів 
технічного обслуговування і їх вдосконалення; виконання комплексу антивірусних заходів. 

З метою усунення наслідків та попередження майбутніх впливів слід визначити об'єкт 
атаки. Можливими варіантами можуть бути власне ІТС або її об'єкти – зовнішні і внутрішні 
компоненти системи, канали передачі інформації, дані або програми в оперативній пам'яті 
або на зовнішніх носіях. 

Література 
1. Цирлов В.Л. Основы информационной безопасности автоматизированных систем. 

краткий курс. – М.: Изд-во Феникс, 2008. – С. 28-30. 
2. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. – М.: ДМК Пресс, 

2012. – С.165-172. 
3. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Программно-аппаратная защита информации: учеб. 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007 – С. 92-95. 
 

Науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри КБЗІ І.І.Пархоменко 
 
 

УДК 003.26:004.056 
К.В. Ісірова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, KaterinaIsirova@gmail.com 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Досвід застосування й проведені дослідження показали, що високі вимоги відносно 
забезпечення цілісності та підтвердження авторства можуть бути виконані засобом 
застосування електронного підпису (ЕП). Зважаючи на актуальність електронного підпису, в 
Європейському Союзі (ЄС) забезпечення електронних довірчих послуг вже реалізовано за 
рахунок застосування ЕП. Згідно з Регламентами Європейського парламенту та Ради про 
електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах 
внутрішнього ринку 2012 та 2014 років іде інтенсивне удосконалення та розвиток ЕП. 
Завершується виконання надзвичайно важливого проекту Мандат-460. Впровадження 
результатів цього проекту дозволить створити захищені від порушення цілісності та 
авторства інформаційно-комунікаційні системи, в тому числі в складних умовах 
кібернетичних атак.  

В доповіді визначаються вимоги до ЕП для пост квантової криптографії в частині ЕП. 
Попередньо визначено, що практично усі існуючі ЕП не зможуть забезпечити стійкість 
проти квантових алгоритмів крипто аналізу з довжинами квантових регістрів декілька тисяч 
кубітів. 

Стандарт ДСТУ ISO/IEC 14888-2 прийнятий в Україні методом погодження на основі 
міжнародного стандарту ISO/IEC 14888-2, (друге видання 2008-04-15). Стандарт  містить 
опис RSA та RW алгоритми, а також деталізовані алгоритми ЕП GQ1, GQ2, GPS1, GPS2 та 
ESIGN та додаткову інформацію, що подається в додатках стандарту.  

Стандарт ДСТУ ISO/IEC 14888-3 включає дванадцять механізмів – DSA, КС DSA, P/V, EC 
DSA, EC G DSA, EC KC DSA, EC RDSA, SDSA, EC SDSA, EC FS DSA, IBS1 та IBS2. 

В стандарті ДСТУ ISO/IEC 9796 - 2 визначено три різних механізмів ЕП з відновленням 
повідомлення, два з яких детерміновані та один - рандомізований. 

В стандарті ДСТУ ISO/IEC 9796 - 3 визначено шість різних механізмів ЕП з відновленням 
повідомлення (ЕП Ніберга-Рюпеля в скінченному полі; ЕП Ніберга-Рюпеля в групі точок 
еліптичних кривих; ЕП Міяджі; ЕП Абі-Окамото; ЕП Пінтсова-Ванстона та ЕП KC-DSA).  

В доповіді наводяться результати аналізу існуючих та перспективних стандартів ЕП, що 
визначені в ДСТУ ISO/IEC 14888- 2, 3 та ДСТУ ISO/IEC 9796- 2, 3. Робиться висновок, що на 
нинішньому етапі «золотим щитом» є ЕП, що ґрунтуються на перетвореннях в групі точок 
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еліптичних кривих. Також робиться висновок про те, що криптографічні перетворення зі 
спарюванням точок еліптичних кривих мають обмежене застосування, так як вони не 
дозволяють реалізувати модель взаємної недовірі і, як правило, послугу неспростовності. 
Дослідження показали, що нині в усіх сферах діяльності мають широке розповсюдження 
мобільні обчислювальні та комунікаційні системи, пристрої особистої ідентифікації. Такі 
системи характеризуються низькою вартістю виготовлення, невеликою обчислювальною 
здатністю та невеликими об’ємами пам’яті. Для забезпечення цілісності й достовірності 
інформації за допомогою цих систем доцільно використовувати спеціалізовані 
криптографічні алгоритми, що визначені в ДСТУ ISO/IEC 9796-3. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в залежності від умов застосування для 
забезпечення цілісності та підтвердження авторства, можливе використання одного з 26 
алгоритмів електронного підпису, які закріплені у названих вище стандартах. З метою 
недопущення плутанини, необхідним є використання результатів проекту Мандат-460, який 
покликаний для проведення нормалізації та уніфікації нормативної бази в галузі ЕП в 
Європейському Союзі. Для України прийняття його результатів в якості національних 
стандартів матиме наслідком більш швидкий рух до євроінтеграції. 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Сьогодні основною цінністю для суспільства поступово стають інформаційні ресурси (ІР), 

які мають велику роль практично в усіх сферах життєдіяльності нашої держави. В своїй 
повсякденній діяльності будь-які компанії, підприємства, організації, установи створюють 
інформаційні ресурси.  

На основі вчасно наданої, достовірної і повної інформації приймаються управлінські 
рішення. Тому перед державою стоїть важливе завдання - удосконалення процесу 
використання ІР та розробка дієвих методик забезпечення захисту інформаційних ресурсів. 

Під інформаційним ресурсом, як правило, розуміють власне інформацію або будь-який 
об'єкт, що є елементом певної інформаційної технології (технічні засоби обчислювальної або 
телекомунікаційної техніки, програми, дані і т. ін. 

Щоб забезпечити захист ІР розглянемо які існують для них джерела загроз: 
-  персонал (людина); 
-  технічні пристрої; 
-  програми; 
-  технологічні схеми обробки; 
-  зовнішнє середовище. 

Загрози інформаційним ресурсів може бути здійснено: 
-  методами, які використовують психологічні особливості людей; 
- шляхом підкупу осіб, які безпосередньо працюють на підприємстві або структурах, 

безпосередньо пов'язаних з його діяльністю; 
-  шляхом перехоплення інформації, що циркулює в засобах і системах зв'язку та 

обчислювальної техніки; 
-  шляхом підслуховування конфіденційних переговорів. 

У наш час постійно розвиваються методи забезпечення інформаційної безпеки. 
Існують такі методи захисту ІР: 
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1. Інженерно-технічний метод, який забезпечує захист інформації від витоку 
технічними каналами, наприклад, за рахунок перехоплення електромагнітного 
випромінювання або мовної інформації. 

2. Правові та організаційні методи, що створюють нормативну базу для організації 
різного роду діяльності, пов'язаної з забезпеченням інформаційної безпеки. 
Процес інформатизації торкнувся практично всіх сторін життя суспільства. 

Інформатизація є характерною рисою життя сучасного суспільства. Забезпечення 
інформаційної безпеки - комплексна задача, тому, що саме інформаційне середовище є 
складний і багатоплановий механізм, де можуть бути присутніми такі компоненти, як 
персонал, електронне обладнання, програмне забезпечення і т. ін. 

Для вирішення багатьох проблем забезпечення інформаційної безпеки необхідно 
застосування відповідних заходів, до числа яких належать: законодавчі, організаційні і 
програмно-технічні.  

Ігнорування хоча б одного з аспектів цієї проблеми може призвести до втрати інформації, 
яка в житті сучасного суспільства набуває все більш важливого значення і відіграє важливу 
роль. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ В СИСТЕМАХ  «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ» 
Оплата послуг платіжною карткою з кожним роком стає дедалі популярнішим і 

комфортнішим способом здійснювати фінансові операції. Все, що для цього необхідно – 
шматок пластику, що легко вміщується у нашому гаманці. Незважаючи на таку велику 
популярність «кредиток», усвідомленість механізму оплати платіжною карткою для 
більшості людей є чимось за гранню розуміння. Цим і користуються шахраї, 
використовуючи нашу необізнаність, вони викрадають наші кошти [1]. За оцінками 
експертів, українці втратили більше 100 мільйонів гривень, станом на 2015 рік [2]. Щоб 
мінімізувати ризики для звичайних користувачів, системи «Інтернет-банкінг» постійно 
вдосконалюються і набувають сучасних способів і методів захисту персональних даних. 

 «Клієнт-Інтернет-Банк» - система електронного платіжного документообігу, яка 
дозволяє підтримувати зв'язок з банком безпосередньо з персонального комп’ютера клієнта, 
за наявності мережі [3]. 

Cистема дозволяє здійснювати наступні операції: проведення безготівкових розрахунків в 
національній та іноземній валютах, проведення операцій з купівлі, продажу та конвертації 
іноземної валюти, контроль за рухом коштів на своїх рахунках та підпорядкованих 
структурних підрозділів, ведення архіву захищених електронних документів, ознайомлення з 
інформацією про продукти та послуги Банку тощо, мобільний банкінг – дозволяє 
ідентифікувати рух та залишок коштів по поточних рахунках. 

Види атак, що можуть бути направлені на отримання наших персональних даних: 
Атака типу Man-In-The-Middle базується на принципі перенаправлення всього трафіку 

через комп’ютер злочинця. Найпоширенішими з них є: 
• Атака SSL spoofing — підміна шифрованого з'єднання між клієнтом та сервером за 

допомогою проксування. 
• Атака SSL certificate spoofing— підміна кореневих довірених сертифікатів центрів видачі 

на пристрої клієнта. 
Для забезпечення захисту від такого роду атак, захисту інформації та максимізації  

безпеки платежів у мережі інтернет в системах «Інтернет-банкінгу» існують дуже стійкі 
сертифікати і протоколи захисту. Насамперед це протокол HTTPS. 
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HTTPS – схема URI, яка дуже подібна до http, але працює по іншому порту (443) і 
включає в себе криптографічний протокол ( SSL або TLS), що є протоколом шифрування з 
відкритим ключем. Дана технологія встановлюється на веб-сервері, використовується для 
забезпечення автентифікації та шифрування комунікацій. 

Клієнтським вирішенням проблеми безпечного з’єднання є встановлення програм чи 
додатків, що автоматично використовують, де це можливо, лише HTTPS з’єднання. І, навіть, 
якщо користувач намагається зайти на незахищену версію сайту, розширення всеодно 
перенаправляє його на HTTPS – версію, якщо така доступна. 

Також рекомендується використовувати VPN— логічну мережу, що створюється поверх 
інших мереж. Це технологія, що дозволяє приховати вміст трафіку клієнта, та анонімізувати 
його особу. Безпека передавання пакетів через загальнодоступні мережі може реалізуватися 
за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну 
інформацією. 

Ще одним типом атаки є «Атака типу підміни веб-сторінки». Дана атака застосовується 
при використанні вже захопленої сесії. Базується на принципі вставки шкідливого коду, і ,як 
наслідок, підміни адресу в браузері при переході на необхідний сайт чи сервіс. Також 
реалізація даної атаки можлива, якщо на пристрої користувача, з якого здійсьнються 
фінансові операції, знаходиться шкідлива троянська програма, або він перейде на 
фішинговий сайт. 

Для забезпечення максимально можливої захищеності необхідно використовувати 
сучасний антивірусний захист і, за можливості, проводити фінансові операції лише у 
захищених мережах. Для підвищення рівня захисту систем «Інтернет-банкінгу» 
застосовується  технологія 3-DSequre – являє собою протокол, що використовується як 
додатковий крок автентифікації. Дана технологія забезпечує перевірку приналежності картки 
її власнику в режимі реального часу. Ця автентифікація ґрунтується на принципі трьох 
доменів (звідси 3-D в назві): – домен еквайєра; домен емітента; домен сумісності  для 
підтримки протоколу 3-D Secure. Для користувача картки, що підтримує функцію 3-DSequre 
в процесі оплати окрім раніше необхідної інформації додається додатковий запит для 
підтвердження використання картки [3]. Дуже часто це пароль, що приходить у вигляді смс-
повідомлення. 

Але у даної системи в Україні є ряд проблем з безпекою. Так, як дана система не є 
обов’язковою, і операції можуть проводитися і без її використання. Наприклад, при 
здійсненні покупки у інтернет-магазині, сервіс оплати якого не підтримує систему 3-
DSequre, операція буде здійснена без її участі. А це означає, що при наявності реквізитів 
карти здійснити шахрайські методи на отримання коштів з картки буде не важко. 

Щоб нівелювати недоліки системи 3-DSequre, було розроблено встановлення обмеження 
на оплату карткою в Інтернеті: «ліміт по карті». Таким чином, встановивши ліміт по карті 
рівний нулю, можна блокувати усі несанкціоновані операції у мережі «інтернет». 

Також, одним з варіантантів, які пропонує банк для збереження наших коштів є 
застосування  Електронної  картки. Використовують її виключно для платежів у мережі 
Інтернет. Тепер, щоб здійснити операцію, всього лише потрібно перевести потрібну суму на 
електронний рахунок і натиснути «ок». Так,  реквізити основної картки будуть невідомі, а 
баланс електронної картки після оплати буде приближеним до нуля. 

В результаті проведених досліджень технологій захисту інформації систем «Інтернет-
банкінгу» висвітлено основні технології захисту і проаналізовано рекомендації по 
максимізації безпеки особистих даних. 

Література 
1. . Українці масово стають жертвами крадіжок з платіжних карток [Електронний 

ресурс]. – Доступний з http://groshi-v-kredit.org.ua/najposhyrenishi-sposoby-shahrajstva-z-
kartkamy-pryvatbanku.html. 



46 

2. Кіберзлочинність: прихована і явна загроза: [Електронний ресурс]. – Доступний 
з http://gazeta.dt.ua/macrolevel/kiberzlochinnist-prihovana-i-yavna-zagroza-
_.htmlhttp://gazeta.dt.ua/macrolevel/kiberzlochinnist-prihovana-i-yavna-zagroza-_.html. 

Йона О.О. Дослідження стану сучасних технологій захисту електронних транзакцій./О.О. 
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МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
Проблема забезпечення інформаційної безпеки в наш час завжди перебуває на стадії 

вдосконалення. Дана обставина обумовлена неадекватністю між формуванням інформаційної 
цивілізації і заходами із забезпечення інформаційної безпеки. Нажаль, універсальних методів 
захисту інформації не існую, адже багато в чому успіх при побудові механізмів безпеки для 
реальної системи залежатиме від її індивідуальних особливостей, облік яких погано 
подається формалізації. Тому часто інформаційну безпеку розглядають як деяку сукупність 
неформальних рекомендацій по побудові систем захисту інформації того або іншого типу. 

Основним поняттям у захисті інформаційно-комунікаційної системи є поняття «політика 
безпеки». Під нею розуміють інтегральну сукупність норм і правил, що регламентують 
процес обробки інформації, виконання яких забезпечує стан захищеності інформації в 
заданому просторі загроз. Формальне вираження політики безпеки (математичне, 
схемотехнічне, алгоритмічне тощо) називають моделлю безпеки. Моделі безпеки відіграють 
важливу роль в процесах розробки і дослідження захищених комп'ютерних систем. 

По суті моделі безпеки є початковим єднальним елементом в тріаді "Замовник (Споживач) 
- Розробник (Виробник) - Експерт (Аудитор)". На основі моделей безпеки замовники можуть 
формулювати ті вимоги до захищених інформаційно-комунікаційних систем, які 
відповідають політиці безпеки, технологічним процесам обробки інформації, прийнятим у 
своїх організаціях і підприємствах. 

Для того, щоб точно зрозуміти, як створюється та як працює модель безпеки, ми за 
допомогою програмного продукту Digital Security Office, а саме системи «ГРИФ» розробили 
модель безпеки. 

Digital Security Office  - комплексне рішення для управління інформаційною безпекою  
компанії. «ГРИФ»  у складі DS Office  дозволяє  проаналізувати уразливості інформаційної 
системи і оцінити можливий збиток для  компанії при реалізації потенційних загроз через 
знайдені уразливості. 

Для побудови моделі безпеки комп’ютерної системи необхідно спочатку внести всі дані 
про систему: 

• Мережеві групи, в яких обробляється цінна інформація 
• Ресурси, що містять цінну інформацію 
• Групи користувачів, що мають доступ до цінної інформацї 
• Мережеві пристрої, за допомогою яких групи користувачів здійснюють доступ до 

інформації 
• Види цінної інформації організації. 
Після занесення всіх даних, необхідно визначити відношення між видами інформації, 

ресурсами і групами  користувачів: 
• Які види цінної інформації зберігаються на ресурсах. 
• Які групи користувачів мають доступ до видів цінної інформації на ресурсі, 

характеристики цього доступу 
• За допомогою яких мережевих пристроїв групи користувачів мають доступ до 

конкретних видів  інформації. 
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Таким чином, будується повна модель безпеки комп’ютерної системи. У результаті 
отримали діаграму «Оцінка інформаційних ризиків по класу загроз". Згідно якої можна 
зробити висновок, що внаслідок правильного та раціонального застосування засобів захисту, 
рівень ризиків для кожного класу загроз і загальний рівень ризику являться низькими, отже 
модель безпеки даної комп’ютерної  системи вказує на високий рівень стійкості системи 
проти загроз. 
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АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ ВІДКРИТИМ 
КЛЮЧЕМ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

Шифрування даних - це лише один з важливих елементів системи інформаційної безпеки, 
але як окремо абсолютно недостатній. Система шифрування лише тоді ефективна, якщо 
грамотно налаштовані системи розмежування доступу, контролю цілісності операційного 
середовища, засобів виявлення проникнень, антивірусного і антітроянського захисту тощо.  

Алгоритми асиметричного шифрування використовують два ключа, які утворюють 
нерозривний пару. Творець ключів залишає один ключ собі: цей ключ називають закритим 
(особистим). Другий ключ публікується. Його називають окритим (публічним). У разі 
асиметричного шифрування кожен суб'єкт обміну даними повинен володіти парою з 
закритого і відкритого ключів. Безпека забезпечується складністю алгоритму, що виключає 
можливість отримання другого компонента пари ключів, знаючи перший компонент [1]. 

 
Рисунок 1 – Асиметричне шифрування 

Найбільш поширені алгоритми симетричного шифрування: RSA, Ель-Гамаля, Діффі-
Хеллмана, DSA і ECDSA та інші.  

Таблиця 1. Порівняння найбільш поширених алгоритмів 

Критерії 
оцінки 

алгоритмів 

Алгоритми 
RSA Ель-Гамаля Діффі-

Хеллмана 
DSA та ECDSA 

Кількість 
раундів 

1 1 1 1 

Розмір ключа 1024-4096 біт 1024-4096 біт 1024-4096 біт 1024< бит (DSA); 
1024-4096 біт 

(ECDSA) 
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Криптостійкіст
ь 

2,7•1028 для 
ключа 1300 біт 

При однаковій 
довжині ключа 

криптостій-кість 
дорівнює RSA, 

тобто 2,7•1028 для 
ключа 1300 біт 

Не 
вимірюється 
чисельним 
значенням; 

заснована на 
передбачува-

ній 
складності 
проблеми 

дисркетного 
логарифму-

вання 

Немає точного 
значення; 

Крипостійкість і 
швидкість роботи 
вище, ніж у RSA 

Де використо-
вується 

Стандарт 
шифрування S / 

MIME, 
криптографічни
й протокол SSL, 

бібліотека 
функцій PGP 

Лежить в основі 
колишніх 
стандартів 

електронного 
цифрового 

підпису в США 
(DSA) і Росії 

(ГОСТ Р 34.10-94). 

Основи 
лягли в 

шифри RSA, 
Ель-Гамаля і 

ECDSA 

У 1999 р був 
прийнятий як 

стандарт ANSI, в 
2000 р - як стандарт 
IEEE і NIST. Також 
в 1998 р алгоритм 

був прийнятий 
стандартом ISO 

Призначення Шифрування та
 підпис 

Шифрування та пі
дпис 

Шифрування
 та підпис 

Шифрування та під-
пис (ECDSA); тільки 

підпис (DSA) 
Незважаючи на вищезгадані характеристики, у кожного алгоритму є свої переваги і 

недоліки. Наприклад, RSA є обчислювально-складних алгоритмом, але навіть при «кривий» 
реалізації алгоритму, зломщикові буде важко отримати ключ, а Ель-Гамаль, будучи більш 
дешевою альтернативою RSA (тому що шифр ні запатентований), вдвічі подовжує довжину 
зашифрованого тексту в порівнянні з початковим текстом [3]. 

Використовуючи аммісетрічні кріптосистеми, варто відзначити, що найчастіше вони 
використовуються в поєднанні з іншими алгоритмами. Для ЕЦП повідомлення попередньо 
піддається хешуванню, а за допомогою асиметричного ключа підписується лише відносно 
невеликий результат хеш-функції. Також для шифрування вони використовуються в формі 
гібридних криптосистем, де великі обсяги даних шифруються симетричним шифром на 
сеансовому ключі, а за допомогою асиметричного шифру передається тільки сам сеансовий 
ключ [4]. 

Література 
1. Хорев П.Б.,  Криптографические интерфейсы и их использование / П.Б. Хорев – М: 

Горячая линия-Телеком. – 2007. – 241 с. 
2. Саломаа А. Криптография с открытым ключом. — М.: Мир, 1995. — 321 с.  
3. Мао В. Современная криптография: Теория и практика — М.: Вильямс, 2005. — 777 с. 
Рябко Б. Я., Фионов А. Н. Основы современной криптографии. — «Научный Мир», 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Сучасні тенденції науково-технічного прогресу впливають на розвиток інформаційно-
технічних систем, перетворюючи їх на розподілені системи з безліччю об’єктів, суб’єктів, 



49 

взаємозв’язками, з різноманітними інформаційними потоками. Наслідком ускладнення 
розподілених інформаційних систем є зростання множини дестабілізуючих впливів, як 
внутрішніх (відмови, збої, помилки обслуговуючого персоналу) так і зовнішніх 
(пошкодження, перешкоди, несанкціонований доступ), що впливають на інформаційну 
безпеку,  функціонування системи в цілому та її ефективність. 

Аналіз наукових робіт показав, що основні властивості стійкість, надійність, живучість, 
відмовостійкість не дозволяють в повній мірі описати процеси  стійкого функціонування в 
умовах значних руйнувань, впливу потоків відмов і несправностей, можливих зловмисних 
дій, у тому числі терористичних. Тому, виникає необхідність у забезпеченні системи нової 
властивості складних технічних систем – функціональну стійкість. 

Вирішенню проблеми  забезпечення  функціональної  стійкості  складних  технічних  
систем  присвячено  низку  наукових праць  О.А. Машкова,  О.В. Барабаша, Ю.В. Кравченка, 
С.М. Неділька, Д.М. Обідіна та інших вчених. Особливості принципу багатьох складних 
технічних систем, тобто залежності моделей і методів теорії функціональної стійкості від 
предметної області їх застосування, дозволили зробити висновок про те, що, незважаючи, на 
існуючі серйозні наукові результати теорії функціональної стійкості, досліджувані в них 
математичні моделі  не здатні адекватно описати процес функціонування всіх існуючих 
систем. Отже, актуально розвивати дану теорію функціональної стійкості саме для 
конкретних систем. 

Мета доповіді є дослідження існуючих визначень функціональної стійкості розподілених 
інформаційних систем та формування понятійного апарату.  

Значний вклад в розвиток теорії функціональної стійкості розподілених інформаційних 
систем зробив професор Барабаш О.В. А саме, в його роботах запропоновано понятійний 
апарат функціональної стійкості, вперше було формалізовано і доведено основну відмінність 
стійкості функціонування від функціональної стійкості: стійкість функціонування 
характеризує поведінку координат незбуреного і збуреного руху системи  

,,0,,,,,,00 0000 tztzztzzz  

де )0(0 zz  - початкові умови-координати фазового простору 0z  при незбуреному русі; 
)0(0 zz - координати фазового простору при збуреному русі; 

- метрика простору Z ; 
, - задані числа, що характеризують відхилення збуреного руху від незбуреного. 
Функціональна стійкість характеризує відхилення основних функцій від координат при 

збуреному і незбуреному русі  

,,0,)),(()),,(()(),(,00 0000 tztzfztzfzfzf  

де )(zf - функція від координати руху системи, що характеризує основні вимоги, що 
висуваються до системи. 

Напрямком подальших досліджень можуть бути методологічні питання удосконалення 
математичних моделей і методів забезпечення функціональної стійкості розподілених 
інформаційних систем. 

Науковий керівник – д.т.н., професор, О.В.Барабаш 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАСКИРОВАНИЯ ДАННЫХ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрим следующие представления изображения в частотной области. При этом 

используется та или иная декомпозиция изображения, используемого в качестве контейнера. 
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Например, существуют методы на основе использования дискретного косинусного 
преобразования (ДКП), дискретного преобразования Фурье (ДПФ), вейвлет-преобразования, 
преобразования Карунена-Лоева (ПКЛ) и некоторые другие. Подобные преобразования 
могут применяться либо к отдельным частям изображения, либо к изображению в целом. 

Наибольшее распространение среди всех ортогональных преобразований в стеганографии 
получили ДКП и вейвлет-преобразования [1], что объясняется значительным 
распространением их использования при компрессии изображений. Кроме того, для скрытия 
данных целесообразно применять именно то преобразование изображения, которому 
последнее будет подвергаться со временем при возможной компрессии. Например, известно, 
что алгоритм ДКП является базовым в стандарте JPEG, а вейвлет-преобразования – в 
стандарте JPEG2000. 

Эффективность применения вейвлет-преобразования и ДКП для компрессии изображений 
объяснятся тем, что они хорошо моделируют процесс обработки изображения, отделяя 
существенные детали от второстепенных. Таким образом, данные преобразования более 
целесообразно использовать в случае присутствия активного нарушителя, поскольку 
модификация значимых коэффициентов может привести к неприемлемому искажению 
изображения. На рисунке приведены результаты экспериментов, которые позволяют сделать 
рекомендации относительно выбора вида преобразования для стеганографии. Упорядочим 
ортогональные преобразования по достижимым выигрышам от алгоритмов кодирования. 

 
Рисунок 1. Виды преобразований, упорядоченные по достижимым выигрышам от 

алгоритма кодирования. 
Под выигрышем от кодирования подразумевается степень перераспределения дисперсий 

коэффициентов преобразования. Наибольший выигрыш дает преобразование Карунена-
Лоева, наименьший – разбиение по базису единичного импульса (то есть отсутствие 
преобразования). 

Выводы: преобразования, которые характеризуются высокими значениями выигрыша от 
кодирования, такие как ДКП, вейвлет-преобразования, характеризуются резко 
неравномерным распределением дисперсий коэффициентов субполос. Высокочастотные 
субполосы не подходят для встраивания из-за большого шума обработки, а низкочастотные – 
из-за высокого шума изображения. Поэтому приходится ограничиваться среднечастотными 
полосами, у которых шум изображения приблизительно равен шуму обработки [2]. 
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НОВОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ RIJNDAEL-Я 
Успешное решение задач обеспечения кибербезопасности информационно-

телекоммуникационных систем во многом связано с широким применением методов 
криптографической защиты, центральное место среди которых занимают блочные 
симметричные шифры. Не вызывает сомнения, что сохраняет большую актуальность 
совершенствование решений по построению блочных симметричных шифров в направлении 
дальнейшего улучшения их показателей случайности. 

В соответствии с развиваемой нами новой концепцией построения блочных 
симметричных шифров предлагается шифры строить так, чтобы на первом цикле 
шифрования активизировалось максимальное число S-блоков цикловой функции, что 
позволяет осуществить для таких шифров переход к состоянию случайной подстановки за 
минимальное число циклов.  

В докладе рассматривается одна из возможностей реализации такого подхода на основе 
введения дополнительных операций перемешивания входных блоков данных на входе 
первого цикла шифра Rijndael. Предлагается ещё одно усовершенствование этого шифра, 
которое в отличие от оригинала становится случайной подстановкой после прохождения 
трёх циклов. Его можно также рассматривать как решение, позволяющее при сохранении 
криптографических свойств шифра Rijndael снять ограничения на дифференциальные и 
линейные показатели используемых в шифре S-блоков. 

Сущность предложения. В новом варианте дополнительного смешивающего 
преобразования последовательности из четырёх входных 32-ух битных блоков данных 
(X1,X2,X3,X4) (для 128-ми битной версии шифра) предлагается после операции забеливания 
перед заходом в S-блоки первого цикла выполнить смешивание четырёх 32-х битных 
сегментов входного блока данных между собой по три, так что вместо четвёртого 32-х 
битного сегмента формируется сумма по модулю два второго, четвертого и третьего 
сегментов (X2 X3 X4), вместо третьего 32-х битного сегмента формируется сумма по 
модулю два первого, третьего и второго сегментов (X1 X2 X3), вместо второго 32-х битного 
сегмента формируется сумма по модулю два четвёртого, второго и первого сегментов 
(X1 X2 X4) и вместо первого 32-х битного сегмента формируется сумма по модулю два 
первого, третьего и четвертого сегментов (X1 X3 X4), и далее выполняются операции 
шифра Rijndael. 

Такое усовершенствование позволяет добиться полного исключения детерминированного 
получения характеристик с одним активным байтом на входе первого цикла и за счет этого 
сократить число циклов шифрования без снижения показателей криптографической 
стойкости. В предложенном решении используется 8-м циклов шифрования для всех длин 
ключа, причем в шифре допускается без снижения криптографической стойкости 
использование любых не вырожденных (случайно взятых) конструкций S-блоков. 

Выводы. Предложенный вариант усовершенствования шифра Rijndael позволяет 
существенно улучшить показатели случайности этого шифра. В частности, 
усовершенствованный шифр гарантировано приходит к случайной подстановке за три цикла, 
как по дифференциальным, так и по линейным показателям. Он по своим 
криптографическим показателям превосходит новый Украинский стандарт. В шифре без 
снижения криптографической стойкости практически могут применяться S-блоки 
случайного типа. 

Научный руководитель – профессор кафедры БИСТ И.В. Лисицкая 
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ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ВІД КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК 
Актуальність. Фінансові дані – один із найпопулярніших об’єктів атак кіберзлочинців в 

інформаційному просторі. Найбільш вигідні дані, використання яких спрямовані на 
отримання грошового прибутку, знаходяться у розпорядженні фінансових організацій. Саме 
через це банківські установи завжди знаходяться під загрозою кібернетичних атак на всіх 
рівнях своєї ІТ-інфраструктури у будь-якій точці світу. 

Мета доповіді – аналіз захищеності банків України від кіберзлочинів та вироблення 
деяких рекомендацій щодо підвищення рівня захищеності від кібератак. Кібератакою 
(хакерською атакою) є замах на інформаційну безпеку комп'ютерної системи будь-якої 
організації. Фінансові послуги взаємопов'язані, і з ланцюжка одиночних атак, які не 
становлять безпосередньої небезпеки в кожному окремому випадку, можна здійснити 
успішне проникнення до критично важливої системи. Отже, слід зазначити, що навіть одна 
використана зловмисником уразливість банківської комп’ютерної мережі може призвести до 
успішної кібератаки на організацію. 

З кожним роком в Україні збільшується кількість кібератак, пов’язаних з отриманням 
фінансових даних і подальшим використанням їх у власних цілях кіберзлочинців. При цьому 
близько половини українських банків і платіжних систем (48%) вважає за краще боротися з 
наслідками кібератак, а не інвестувати кошти у засоби для покращення рівня захисту даних і 
рахунків своїх клієнтів. 

У сучасних умовах фінансовим компаніям необхідно використовувати комплекс 
програмних і апаратних засобів, які б дозволили забезпечити високий рівень захищеності 
інфраструктури із збереженням достатньої ефективності бізнес-процесів. 

1. Для протистояння атакам ефективними є методи соціальної інженерії – це регулярне 
навчання всіх співробітників компанії безпечній роботі в інтернет-мережі та інформування їх 
про існуючі види загроз; 

2. Всі торгові точки, на яких може використовуватися пластикова карта будь-якого банку, 
є потенційними уразливими об’єктами до тих пір, поки їх POS-термінали не захищені 
спеціалізованим програмним забезпеченням; 

3. Користування послугами сторонніх компаній, які спеціалізуються на захисті данних від 
DDoS-атак, підключившись до хмарних сервісів організації; 

4. Сайтам, яким найбільше загрожують кібератаки, слід уважніше ставитися до рівня своєї 
безпеки. Необхідно посилити захищеність від підбору ідентифікаторів або паролів 
користувачів. Слід зазначити, що найнебезпечніші сайти написані на мові PHP, так як 76% з 
них містять критичні уразливості. Менш уразливими виявилися веб-ресурси на Java (70%) і 
ASP.NET (55%) (згідно даних компанії Positive Technologies); 

5. Адміністратори корпоративної мережі організації повинні контролювати, якими 
додатками користуються співробітники і які сайти вони відвідують. У них повинні бути 
дійсні сертифікати SSL; 

Висновки. Інформаційна безпека та захист інформації банку повинні бути на високому 
рівні, для того щоб відбивати будь-які хакерські атаки і спроби будь-яких  вторгнень з боку 
кіберзлочинців, у тому числі з боку співробітників самої організації. Для того щоб 
мінімізувати фінансові ризики, а в подальшому й репутаційні ризики, службам безпеки 
банків необхідно захистити не тільки бази даних і робочі станції персоналу, а також і 
комп'ютерні мережі, термінали працівників фронт-офісу та банкомати небезпечних кодів і 
дій кіберзлочинців. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВІРТУАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ 
Актуальними компонентами віртуального середовища для вчинення атак є: 

 апаратна платформа, на якій розгортається віртуальне середовище;  
 системне ПО віртуалізації (гіпервізор), що виконує функції управління апаратними 

ресурсами та ресурсами віртуальних машин; 
 система управління віртуальним середовищем (серверні і клієнтські програмні 

компоненти, що дозволяють локально або віддалено керувати настройками 
гіпервізора і віртуальних машин); 

 віртуальні машини, включають в свій склад системне і прикладне програмне 
забезпечення; 

 мережа зберігання даних (що включає комутаційне обладнання і систему зберігання) з 
розміщеними образами віртуальних машин і даними (мережа зберігання даних може 
бути реалізована на основі SAN, NAS, iSCSI). 

 
Рисунок 1. Схема можливих шляхів проведення атак на віртуальне середовище. 
 
Для забезпечення захисту потрібно виділити наступні шляхи протидіїї атакам: 

Технічні заходи.  
Технічні заходи, спрямовані на протидію вчиненню атак: використання систем 

контролю доступу в приміщення з розміщеними апаратними компонентами віртуального 
середовища, розміщення віртуальних машин з різними рівнями конфіденційності в рамках 
різних апаратних платформ (сукупності серверного та мережевого обладнання), 
використання засобів аналізу захищеності і аналізу відповідності налаштувань віртуального 
середовища і політик безпеки організації, використання засобів контролю цілісності 
налаштувань гіпервізора, використання спеціалізованих систем захисту від НСД у 
віртуальному середовищі для розмежування прав доступу адміністраторів віртуального 
середовища, реєстрація дій адміністраторів віртуального середовища, підтвердження 
коректності роботи ПО гіпервізора, своєчасне встановлення оновлень безпеки ПЗ 
гспервізора, відділення продуктивної мережі від мережі управління та службової мережі, 
використання між мережевих екранів і систем запобігання вторгнень для фільтрації 
мережевого трафіку і блокування мережевих атак, задання параметрів гіпервізора по 
обмеженню і гарантуванню ресурсів для віртуальних машин. 
Організаційні заходи. 
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До організаційних заходів слід віднести такі заходи, як регламентування процедур 
експлуатації засобів розмежування доступу, засобів контролю доступу до периферійних 
пристроїв і засобів моніторингу, регламентування доступу в приміщення з розміщеними 
компонентами мережі зберігання та процедур з резервного копіювання і відновлення даних, 
регламентування доступу в приміщення з розміщеними АРМ адміністраторів, 
регламентування процедур створення та адміністрування мережі зберігання даних, 
регламентація процесу створення нових віртуальних машин, процедур проектування та 
розміщення віртуальних машин з різним рівнем конфіденційності в рамках віртуального 
середовища, регламентування процедур управління обліковими записами і парольною 
політикою, регламентування робіт з аналізу захищеності і аналізу відповідності налаштувань 
гіпервізора політикам безпеки, поділ та регламентування прав адміністраторів віртуального 
середовища та адміністраторів ІБ при експлуатації віртуального середовища, 
регламентування процедур розслідування інцидентів безпеки у віртуальному середовищі, 
регламентування процедур супроводу ПЗ гіпервізора відповідно до технічних умов, в рамках 
яких було сертифіковано ПО гіпервізора, регламентування процедур контролю цілісності ПО 
гіпервізора, регламентування процедури оновлення ПО гіпервізора, регламентування 
процедури резервного копіювання і відновлення образів віртуальних машин. 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ПЕРЕХОПЛЕННЯ 
У СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ ТА ОПТИЧНИХ КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ 

Останнім часом у світі спостерігається зростання темпів розвитку технічних пристроїв для 
несанкціонованого знімання та запису інформації у стільникових мережах та оптичних 
каналах зв’язку. Для перехоплення аудіоінформації застосовуються різноманітні пристрої, а 
саме: радіомікрофони, електронні «вуха», засоби для перехоплення телефонних повідомлень, 
прийому, запису, управління інформацією тощо [1]. 

Один із можливих методів захисту від несанкціонованого перехоплення та запису мовної 
інформації у приміщеннях, в яких ведеться конфіденційна розмова, відноситься до технічних 
засобів використанням спеціалізованих пристроїв акустичного та віброакустичного захисту. 
Їх дія полягає в унеможливленні знімання мовної інформації завдяки використанню 
спеціальних огороджувальних конструкцій та інженерних комунікацій відповідних 
приміщень. 

Найбільш розповсюдженими методами захисту конфіденційної інформації при 
перехопленні телефонних розмов є криптографічні методи, які алгоритмічно реалізовані в 
спеціалізованих пристроях. Вони частково  шифрують мовну інформацію, наприклад, у 
спеціалізованих мобільних телефонах, які підтримують алгоритми AES256 і Twofish.  

Враховуючи розповсюджене використання оптичних кабелів при передачі інформації для 
її захисту пропонується комплексний метод, який ґрунтується на синергетичному  
застосуванні  таких способів криптографічного захисту: 

кодове зашумлення сигналів, що передаються. При реалізації такого підходу 
застосовуються спеціально підібрані у відповідності до необхідної швидкості передачі 
сигналів коди, що розмножують помилки. Навіть при невеликому зниженні оптичної 
потужності, викликаному підключенням пристрою знімання оптичної інформації, у 
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цифровому сигналі на виході волоконно–оптичної лінії зв’язку різко зростає коефіцієнт 
помилок, що досить просто реєструється відповідними засобами контролю волоконно–
оптичних ліній зв’язку;  

використання пари різнознакових компенсаторів дисперсії на волоконно–оптичній лінії 
зв’язку. Перший компенсатор вводить в лінію диспергований сигнал, а на приймальному 
кінці другий компенсатор відновлює форму переданого сигналу; 

використання режиму динамічного (детермінованого) хаосу, який дозволяє забезпечити 
передачу інформації із псевдохаотичною мінливою частотою і амплітудою несучої. У 
результаті вихідний сигнал – шумоподібний, що ускладнює його розшифрування; 

використання квантової криптографії. Вона полягає у поєднанні досягнення криптології із 
квантовими механікою і статистикою. Таке поєднання забезпечує високий ступінь захисту 
від перехоплення інформації на лінії зв'язку за рахунок передачі даних у вигляді фотонів. 
Факт перехоплення фотонів із каналу може бути виявлений по  імовірнісних 
характеристиках послідовності проходження фотонів.  

Таким чином, використовуючи запропонований комплексний метод захисту акустичної 
інформації у стільникових мережах зв’язку та інформації, яка передається по волоконно-
оптичних каналах зв’язку, унеможливуємо несанкціоноване перехоплення конфіденційної 
інформації у вказаних сучасних системах зв’язку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

Проблеми запровадження в Україні електронного документообігу стають все більш 
актуальними. Вони набувають значної економічної ваги у зв’язку з розширенням 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у суспільних відносинах. 

Електронний документообіг − високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого 
підвищення ефективності роботи економічних суб’єктів. Але при запровадженні 
електронного документообігу на підприємстві виникає проблема захисту інформації. Тому 
ключовим моментом створення систем електронного бізнесу та запобігання фінансовим і 
нефінансовим ризикам стала система організації та запровадження електронного цифрового 
підпису (ЕЦП). 

ЕЦП – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного 
перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним 
поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача (ст. 1 
Закону України “Про електронний цифровий підпис”). 

Засоби для ЕЦП (програмне забезпечення для шифрування та коди) надають 
уповноважені на це установи – центри сертифікації, які засвідчують надання засобів 
електронного підпису особі сертифікатом.  

ЕЦП є надійним елементом захисту інформації. Але для того, щоб дана система 
функціонувала на оптимальному рівні, потрібно дотримуватися вимог та правил здійснення 
електронного документообігу, визначених законодавством. 

Сьогодні при провадженні систем електронного документообігу із застосуванням ЕЦП 
слід відзначити такі проблеми: 
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- необхідно визначити та встановити ряд вимог, при дотриманні яких ЕЦП буде вважатися 
юридично рівним власноручному підпису особи; 

- незрозуміло, які методи захисту інформації від несанкціонованого доступу одержать 
правове визнання – тільки ЕЦП або ж вся сукупність аналогів власноручного підпису, що 
використовуються при електронному обміні даними (шифри, коди, паролі тощо); 

- необхідно створити механізм дії електронного документа, підписаного ЕЦП, як доказ у 
суді: до них належать процедури експертизи електронного документа, його вилучення тощо; 

- необхідно удосконалити нормативно-правову базу щодо сертифікації і ліцензування в 
сфері застосування ЕЦП; 

- необхідно ввести в дію механізм і підстави відповідальності всіх учасників системи 
електронного документообігу, що використовують ЕЦП; 

- неузгодженість між спеціалістами інформаційних технологій та служб діловодства, яку 
потрібно врегулювати; 

- опір змінам у існуючих процесах діловодства; 
- висока вартість обслуговування електронних ключів. 
Вирішення вказаних проблем щодо всебічного використання ЕЦП дасть можливість не 

тільки спростити та прискорити документообіг між суб’єктами господарювання та зміцнити 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а й створити умови для розвитку 
експортно-імпортних операцій, електронної торгівлі, електронних банківських послуг, 
повномасштабного дистанційного навчання, надання медичних послуг із застосуванням 
новітніх інформаційних технологій тощо. Окрім цього, впровадження ЕЦП закладе 
організаційно-технічну основу для надання електронних інформаційних послуг органами 
державної влади суб’єктам господарювання. А відтак, надійне функціонування електронного 
документообігу буде запорукою інформаційної безпеки не лише окремого підприємства, а й 
України в цілому. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
На сьогодні очевидною є тенденція до посилення кіберскладової у системах державної 

безпеки провідних країн світу. Значні здобутки інших держав у цій сфері, які підсилюють 
ефект технологічної залежності, а відповідно і вразливості інформаційної інфраструктури, 
інформаційних ресурсів України, обумовлюють необхідність якнайшвидшого впорядкування 
вітчизняної політики кібербезпеки.  

Аналізуючи сучасний стан забезпечення кібербезпеки в Україні, слід відзначити низку 
основних проблемних питань та напрямів їх вирішення. 

Насамперед проблемним моментом залишається відсутність системної нормативно-
правової бази, яка б формувала цілісну державну політику щодо забезпечення кібербезпеки 
держави. Крім того у вітчизняному законодавстві не закріплено усталених визначень 
ключових термінів (кіберпростір, кібербезпека, кіберзахист, кібератака, кібервійна, 
кіберзброя, кіберінфраструктура тощо). При цьому варто звернути увагу, що така ситуація 
характерна не тільки для України, але й інших країн світу, на міжнародному рівні також 
тривають дискусії з цих питань [1].  

Водночас не можна не вказати, яка робота здійснюється у цьому напрямі: прийнято 
Стратегію національної безпеки України від 26 травня 2015 року [5], в якій представлено 
нове бачення кібербезпеки як окремої складової національної безпеки держави, визначено 
загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів, а також шляхи її забезпечення; 
Міністерством інформаційної політики України для обговорення представлено проект 
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Концепції інформаційної безпеки України, в якій окремим видом загроз визначено загрози 
технологічного характеру в сфері функціонування та захищеності кібернетичних, 
телекомунікаційних та інших автоматизованих систем, що формують матеріальну (технічну, 
інструментальну) основу внутрішньодержавного інформаційного простору [3]; триває 
дискусія за участю профільних відомств та наукових установ щодо визначення  ключових 
термінів у сфері кібербезпеки [2]. 

Очевидним є відсутність єдиної загальнодержавної системи інституційного забезпечення 
кібербезпеки. Нагальною є проблема координації діяльності та розмежування 
відповідальності державних органів, які мають повноваження у сфері кібербезпеки.  

В Україні в системі забезпечення кібербезпеки держави задіяні ряд державних органів, 
серед яких Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи – зокрема Головне 
управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Державна 
служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерство внутрішніх справ України, 
кіберполіція, створена у складі Національної поліції України в 2015 році. На думку фахівців, 
доцільним було б створення Національного центру протидії кіберзагрозам, який би 
виконував керівну й координуючу функцію у сфері забезпечення кібербезпеки [2]. 

У контексті відзначеної вище проблеми цікавим для нас є досвід США, де успішно діє 
спеціальний підрозділ - Кіберкомандування, що координує діяльність усіх підрозділів, 
відповідальних за питання кібербезпеки в структурі Міністерства оборони, а також здійснює 
оперативну взаємодію з іншими відомствами поза його межами. Подібні структури діють у 
Великобританії, Німеччині, Австралії [1].  

Крім того в західній практиці широко розвинуті механізми співпраці держави та 
приватного сектору у процесі забезпечення кібербезпеки. Багато критично важливих функцій 
держави залежать від бізнес-партнерів, включаючи Інтернет-провайдерів і постачальників, 
аналітичних та науково-дослідних установ, інших надавачів послуг державним органам [1]. 
Незважаючи на ризики, така практика сприяє підвищенню ефективності заходів із 
забезпечення кібербезпеки, акумулюючи зусилля всіх зацікавлених сторін. Для України було 
б корисним проаналізувати кращі зразки передового досвіду інших держав у сфері 
інституційного забезпечення кібербезпеки й адаптувати їх відповідно до вітчизняної 
специфіки.  

Практика свідчить, що кадрове забезпечення відомств у системі забезпечення 
кібербезпеки України є недостатнім. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, полягає не 
стільки у збільшенні кількості навчальних закладів, які готують відповідних фахівців, та 
розширенні спеціальностей, а в  посиленні їх спроможності підтримувати постійний контакт 
з практикою та швидко впроваджувати технологічні інновації у навчальний процес. Крім 
того, масштаби та якість наукових досліджень з питань кібербезпеки бажають бути кращими. 
Водночас слід зазначити, що неможливість залучити висококваліфікованих фахівців до 
структур забезпечення кібербезпеки держави пов’язана також із браком матеріальних та 
нематеріальних стимулів для таких фахівців на державній (військовій) службі [4]. 

Без сумніву в умовах формування глобального інформаційного простору та набуття 
кіберзлочинністю транснаціонального характеру запорукою успіху у протидії кіберзагрозам 
є розвиток міжнародної співпраці. Це включає розробку міжнародних норм і принципів дій у 
кіберпросторі, формування системи колективного стримування кіберзагроз, захист 
критичних елементів кіберінфраструктури держави, обмін передовим досвідом та спільне 
навчання фахівців. Україні, яка бере участь у заходах ООН, Ради Європи, НАТО, інших 
міжнародних і регіональних організацій з питань розвитку й безпеки кіберпростору, 
боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом, варто зайняти більш активну позицію 
щодо представлення та захисту національних інтересів у сфері кібербезпеки [4]. 

Отже, серед ключових завдань щодо формування загальнодержавної системи 
забезпечення кібернетичної безпеки України доцільно виділити такі, як формування 
нормативно-правової бази кібербезпеки, зокрема законодавче закріплення визначень 
основних термінів у цій сфері, забезпечення координації діяльності та розмежування 
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відповідальності державних органів, які мають повноваження з кібербезпеки (можливим є 
створення єдиного координаційного органу), посилення їх кадрового забезпечення, розвиток 
співпраці держави та приватного сектору, активізація участі України в міжнародному 
співробітництві з питань кібербезпеки. 
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записка. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/294/ 

Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної 
безпеки України». Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ 
КИБЕРАТАК 

Развитие и усовершенствование средств вычислительной техники, элементной базы, 
новых технологий построения компьютерных локальных сетей, программного обеспечения 
приводит к увеличению списка новых уязвимостей в созданных устройствах. Некоторые 
уязвимости выявляются по прохождении некоторого времени с даты выпуска или ввода в 
эксплуатацию новых технологий. Как правило, при предложении усовершенствованных 
технологий потребителям на базе уже эксплуатируемых изделий, устраняются выявленные 
раннее уязвимости. Наличие уязвимостей в вычислительных средствах является «открытым 
окном» для возможной и успешной реализации кибератаки.  

Кибератака будет являться успешной, если киберпреступник сумеет пройти и обойти все 
предусмотренные механизмы защиты, которые реализуются в информационной системе. 
Если оценить количественно меру реализации кибератаки, то во многих случаях это будет 
нести вероятностную оценку. Такое соображение вызвано тем, что при рассмотрении в 
расширенном варианте на кибератаку - это сложная технико-социальная система. В этой 
системе присутствуют ряд технических, социальных, психологических и других показателей, 
некоторые из которых являются вероятностными. 

Предлагается оценивать защищенность информационной системы от реализации 
кибератаки (Ppi) через значение, которое характеризует вероятность успешной ее реализации 
по классической формуле: 

,1 aipi PP  
где Pai - вероятность реализации успешной кибератаки, в которой предусмотрен метод 

обхода i-го механизма защиты, который присутствует в информационной системе. 
Предлагается рассчитывать значение вероятности Pai по вычислительному методу, 

который применяется в расчетах по определению вероятности пропуска нарушителя 
датчиком обнаружения (техническое средство охраны), установленным на i-ом рубеже 
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охраны объекта. Для адекватного применения указанного метода в дисциплине «защита 
информации» применялись следующие научные принципы: аналогия, замещение, подобие. 

С учетом всего этого, значение искомой вероятности Pai определяется следующим 
образом: 

 ,**)1(*3/1 lPmPlmPP prikiniai  (1) 
где m - доля квалифицированных кибернарушителей, реализующих атаки на защищенную 
информационную систему (для важной информационной системы m = 0,1);  

(1-m-l)  - доля подготовленных кибернарушителей, реализующих атаки на 
защищенную информационную систему;  

l  - доля профессиональных кибернарушителей, реализующих атаки на 
защищенную информационную систему (для важной информационной системы l = 0,03); 

Рni - вероятность преодоления i-го механизма защиты подготовленным 
кибернарушителем; 

Ркi - вероятность преодоления i-го механизма защиты в информационной 
системе квалифицированным кибернарушителем; 

Рpri - вероятность преодоления i-го механизма защиты в информационной 
системе профессиональным кибернарушителем; 

Предложенный математический метод позволит выполнить вероятностный расчёт с 
учётом привязки к конкретной защищаемой информационной системt от кибератаки. 
Следует заметить, что формула (1) представлена в сокращенном виде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕССКОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
Число объектов связанных тем или иным образом с информационными технологиями (ІТ - 

объекты) с каждым годом возрастает в геометрической прогрессии и проблема обеспечения 
информационной безопасности (ИБ) для них является крайне важной и многоплановой 
проблемой, с необходимостью решения которой в настоящее время сталкивается все 
большее число руководителей различного ранга.  

Вовремя не устраненные и известные злоумышленникам уязвимости в обеспечении ИБ 
могут привести к катастрофическим последствиям, финансовым потерям, нанести 
непоправимый ущерб бизнес - процессам различных ІТ - объектов. В этой связи вопрос 
разработки эффективной и адекватной потребностям бизнеса информационно-аналитической 
системы обеспечения управлением информационной безопасностью (ИАСОУИБ) с учетом 
различных аспектов, в том числе и социальных, учитывающих мероприятия по оценке 
опасности утечки информации через осведомленных сотрудников, ее квалифицированного 
внедрения и использования, сегодня актуален как никогда прежде.  

Проведенный анализ различных отечественных и зарубежных источников технического, 
экономического, статистического планов свидетельствует о том, что на сегодняшний день 
подобного рода информационно-аналитические системы обеспечения управлением 
информационной безопасностью ІТ - объектов практически отсутствуют, или их разработка 
находится в зародышевом состоянии. Следовательно, усилие профессионалов по 
информационной безопасности должны быть направлены на скорейшее решение 
обозначенной проблемы - создания ИАСОУИБ, а впоследствии дальнейшее их 
совершенствования с целью повышения эффективности функционирования. 

В представленном докладе проведен всесторонний анализ и предложены практические 
пути решения указанной проблемы. Предложен один из возможных вариантов структурного 
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построения ИАСОУИБ. Определены наиболее значимые структурные элементы которые 
позволят осуществлять анализ входных данных, проводить их идентификацию на предмет 
наличия угрозы ИБ, оперативно реагировать на ее наличие и предлагать возможные пути 
устранения.  

Не менее важным вопросом при создании подобных ИАСОУИБ является поиск и выбор 
максимально эффективного метода выявления и идентификации угрозы ИБ. С этой целью, в 
работе, методами математического моделирования проведен сравнительный анализ 
известных современных методов распознавания, таких как корреляционный, Кейпона, 
теплового шума, расстояние Махалонобиса с разработанным авторами данного доклада, 
модифицированным корреляционным методом.  

Как показали результаты проведенного математического моделирования, предлагаемый 
модифицированный корреляционный метод выгодно отличается от методов участвующих в 
сравнительном анализе по вероятностным и оперативным показателям идентификации. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что создание информационно-аналитической системы обеспечения управлением 
информационной безопасностью – возможно, и инструментарием для идентификации угрозы 
ИБ может служить предложенный авторами модифицированный корреляционный метод 
распознавания. Однако, на сегодняшний день, осталась не до конца решенной задача 
разбиения алфавита угроз ИБ на типы и классы, что будет результатом дальнейших поисков 
и исследований. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 
Розвиток телекомунікаційних технологій дав поштовх до глобалізації. З’явилась 

можливість об’єднувати усі підрозділи підприємства включно з найвіддаленішими однією 
мереже. Це дає очевидні переваги, оскільки відтепер можна набагато ефективніше 
координувати дії усіх елементів підприємства, обмінюватись необхідною інформацією, а 
головне – робить це все швидко. Це у значній мірі покращує продуктивність усього 
підприємства.  Але водночас виникла проблема з їх вразливістю і великою залежністю від 
них функціонування всього підприємства. Задля захисту такої мережі потрібно розробити і 
впровадити комплексну систему захисту.  

Проаналізуємо найбільш поширені загрози сучасним корпоративним мережам. Джерела 
загроз різноманітні, вони варіюються від несанкціонованого доступу зловмисника до 
комп’ютерних вірусів, при цьому найнебезпечнішою загрозою є людська помилка. Також 
необхідно враховувати, що джерело загрози може знаходитися як всередині корпоративної 
системи (внутрішні джерела), так і ззовні (зовнішні джерело). 

Оскільки джерел загроз і способів їх реалізувати багато і усі вони різнотипні ми повинні 
скласти комплексну систему захисту. вона включатиме в себе такі складові: технічну, 
криптографічну і організаційну.Основними засобами є технічні. Вони включають в себе 
переважно: програмні засоби (такі як антивірусник, системи ідентифікації і автентифікації 
тощо), апаратні (засоби блокування приладів вводу тощо), обладнання комунікації (Firewall, 
VPN тощо), прилади периметру корп-мережі  

Наступним  засобом захисту є криптографія. Це один з самих надійних засобів для 
збереження конфіденційності. Його  можна поділити на два підвиди – шифрування контенту 
і шифрування трафіку. Перше приміняється для кодування важливої інформації з метою 
приховати її. Але при цьому файли у мережі все одно будуть вразливими для перехоплення 
або ж атак типу man-in-the-middle та інших атак на саму мережу. Тому варто 
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використовувати шифрування трафіку. Прикладом може бути використання протоколу 
шифрування HTTP чи його покращеної версії – HTTPS.  

Важливою складовою системи захисту корпоративної мережі є організаційні заходи та дії, 
які здійснює керівництво в процесі експлуатації системи для забезпечення високого рівня 
безпеки інформації. Згідно нормативних актів і законів в організаціях створюються 
спеціальні служби безпеки, які, як правило, підпорядковуються керівництву організації. 
Керівники даних служб повинні організовувати створення і функціонування систем захисту. 
Організаційний рівень є основним для створення комплексної системи захисту інформації. За 
допомогою організаційних методів можна об’єднати криптографічні, технічні, інженерні 
засоби захисту в єдину комплексну систему.  

Отже основною складністю стає об’єднання усіх засобів у повноцінну комплексну 
систему безпеки. Крім того при її складанні слід врахувати ефективність усіх прийнятих 
впроваджень, оскільки в умовах обмежених ресурсів необхідно використовувати їх якомога 
раціональніше. Тобто – звертати увагу на ті які принесуть більше ефекту. Наприклад за 
статистикою більше шкоди принесли помилки користувачів і персоналу (55%). З чого слідує 
що організаційні заходи з підвищення кваліфікації і дисциплінованості співробітників, або ж 
з поінформування про правила клієнтів принесе чи не найбільший ефект. Тож розумне 
поєднання продуманих заходів і їх систематизація будуть запорукою надійної захищеності. 
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ПРИЗНАКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ В 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Защита компьютерных систем от вредоносных программ в настоящее время является 
одной из наиболее актуальных задач в области защиты информации. Ежегодные потери от 
компьютерных вирусов оцениваются в десятки и сотни миллиардов долларов. 

Компьютерные вирусы являются в настоящее время одной из наиболее значимых угроз 
информационной безопасности. Возросшие требования к оперативности информационных 
процессов в различных областях деятельности современного общества, а также расширение 
возможностей сетевого построения информационных систем и внедрение методов 
распределенной обработки данных за счет реализации теледоступа к вычислительным 
средствам привело к интегрированию систем обработки информации и систем ее обмена. 
Результатом такого интегрирования явилось создание компьютерных сетей (КС).  

Широкое применение технологии КС в различных сферах общественной деятельности, в 
том числе в так называемых критических инфраструктурах, к которым относится 
деятельность институтов государственной власти, финансовых структур, деятельность в 
областях военно-промышленного комплекса, энергетики, транспорта, а также в областях, 
оказывающих существенное влияние на экологию, значительно повысило эффективность 
этих сфер. Несмотря на очевидную разнородность критических инфраструктур их 
объединяет одно очень важное обстоятельство – значительный ущерб от нарушения 
безопасности деятельности, в том числе и информационной, в этих сферах.  

Значительная ценность хранимых и обрабатываемых данных в критических 
инфраструктурах обусловила разработку и совершенствование методов и средств 
противоправного доступа и манипулирования информацией в этих структурах. Основными 
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противоправными действиями с информацией могут быть самые различные формы ее 
несанкционированной модификации (целенаправленная замена или искажение данных, их 
удаление) или копирования. При этом сетевые технологии оказались наиболее уязвимыми 
для совершенно нового типа источников угроз информационной безопасности – 
вредоносных программ. Разрабатываемые по технологии компьютерных вирусов такие 
программы обладают рядом свойств, которые позволяют им практически беспрепятственно 
осуществлять вредоносное воздействие на информацию в КС. К настоящему времени в 
теории информационной безопасности сложился ряд направлений противодействия 
вредоносным программам. Одним из таких направлений, в основу которого положены 
математические методы, является аналитическая разведка. 

Аналитическая разведка была определена как разведывательный поиск, техническая 
разведка, комплексное изучение материалов скрытого наблюдения и оперативной установки, 
а также анализ сообщений, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, 
статистических данных, сведений автоматизированных банков данных. В дальнейшем 
аналитическая разведка, кроме оперативно-поисковых подразделений, стала применяться в 
уголовном розыске, борьбе с организованной преступностью и других направлениях 
деятельности криминальной милиции. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДЕРЖАВИ 

Імплементація державних прагнень України до системи європейської та світової 
спільноти зумовила ідентифікацію нових об’єктів інформаційного захисту – економічних 
агентів. Тенденції та явища у сучасній українській економічній системі, які особливо гостро 
проявляються в останні роки, а саме: обмеженість фінансово-матеріальних ресурсів, 
відсутність системності в реформуванні, забюрократизованість державного управлінського 
апарату тощо, поставила проблему інформаційної безпеки в рамках проблеми забезпечення 
економічного розвитку у перелік другорядних завдань. При цьому до пріоритетних 
економічних агентів, що потребують першочергового інформаційного захисту слід віднести 
інноваційно-наукоємні підприємства, установи стратегічного економічного планування та 
управління, установи соціального захисту. 

Забезпечення діяльності окремих підприємств на засадах останніх здобутків науково-
технічного прогресу, як і держави загалом є запорукою їх подальшого існування в системі 
міжнародних економічних відносин. Здійснення структурних перетворень наукоємних 
галузей на основі корпоративних об’єднань може стати одним із заходів зі зміцнення 
потенціалу науково-промислової бази як основної сили економічного зростання. В наукових 
досілдженнях [1] на основі аналізу перспективності розвитку масштабних фінансово-
промислових корпорацій визначається їх важлива роль як основи індустріального розвитку 
та самопідтримки інноваційних процесів в економіці. 

При цьому такий розвиток, який ґрунтується в першу чергу на здобутках науково-
технічного прогресу, повинен погодити масштаби прямого впливу господарської діяльності 
цивілізації на довкілля з необхідністю самовідновлення структурних характеристик 
навколишнього природного середовища. Вперше ідеї такої спільної еволюції людини та 
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біосфери, їх гармонійного поєднання були офіційно проголошені на Міжнародній 
конференції з навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі) у 1992 
році. Об’єктом дискусії конференції стали природне середовище та соціально-економічний 
розвиток як взаємопов’язані області дослідження. „Порядок денний на ХХІ століття” [2], як 
резолюція конференції, пов’язує подальший розвиток економічних відносин з необхідністю 
досягнення високої якості навколишнього середовища і „здорової” економіки для всіх 
народів світу, задоволення потреб людей і збереження економічного зростання протягом 
тривалого періоду. 

Таким чином, постає необхідність дослідження складної, комплексної соціо-економіко-
екологічної системи, яка набуває першочергового значення в системі світових пріоритетів та 
потребує серед іншого інтелектуальної організації кожної складової та їх взаємодії. Вміле 
розв’язання такої задачі забезпечить положення країни в переліку великої двадцятки. 
Відповідних заходів потребуватиме задача захисту стратегічно-важливої інформації щодо 
організації, побудови та зв’язків подібних систем в умовах значного посилення 
промислового шпигунства та конкурентної розвідки [3], грань відмінності між якими на 
сьогодні є досить умовною. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ 

Мета роботи – проведення аналітичного аналізу та дослідження моделей, що можуть 
бути використані або використовуються для захисту інформації в інформаційних мережах 
держави і на основі цього провести їхню структуризацію та класифікацію. 

Створення сучасних систем безпеки інформації, зокрема на рівні корпоративних мереж 
зв'язку, які є провідними в сучасній інфраструктурі функціонування суспільства, ґрунтується 
на комплексному підході, що охоплює принципи системного аналізу предметної сфери. 
Структура комплексного підходу орієнтована на створення захищеного середовища 
оброблення інформації на основі методів і засобів протидії відповідним загрозам. 
Методологічною основою комплексного підходу є: законодавчі, нормативно-правові, 
морально-етичні, організаційні, апаратно-програмні способи функціонального забезпечення 
інформаційної безпеки цифрових систем, каналів, мереж зв'язку. 

Практичному створенню систем захисту інформації передує етап розробки ряду моделей 
для оцінки об'єктивних реальностей: загроз безпеки інформації, можливого порушника, 
моделі побудови й функціонування системи захисту. 

Застосування моделей, як спрощених описів важливих компонентів системи, дозволяє 
спростити розв'язок завдання створення адекватної реальним загрозам системи захисту, 
розбити цей процес на ряд етапів, провести попереднє дослідження, у тому числі із 
застосуванням комп'ютерної техніки, можливих варіантів побудови систем захисту, вивчити 
на моделі поведінки системи захисту в різних ситуаціях. 

Системну класифікацію моделей в наступний час привести практично неможливо, так як з 
точки зору малого числа  таких моделей для цього нема достатніх даних. Але, оскільки 
загальною рисою будь-яких моделей є їх спроможність відображати головні для цілей 
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дослідження признаки об’єктів, які досліджуються, то найбільш відомими признаками 
будуть: 

1. Способи реалізації моделей. 
2. Характер процесів і явищ, які протікають в системі. 
3. Характер підходу до моделювання об’єкта. 
4. Призначення і специфіка об’єктів дослідження. 
За способом реалізації моделі захисту інформації можуть бути абстрактними, 

матеріальними (предметними, реальними) або змішаними (матеріально-абстрактними). 
Виходячи із характеру процесів, які протікають в системі, моделі можна розділити на 

детерміновані і стохастичні, статистичні і динамічні, а також дискретні, безперервні і 
дискретно-безперервні. 

За характером підходу до моделювання об’єкта розрізняють структурні і функціональні 
моделі. 

За призначенням і специфіці об’єкта дослідження розрізняють моделі загроз, моделі 
порушника, моделі політики безпеки інформації, моделі процесу захисту інформації, моделі 
систем захисту інформації, моделі систем розгородження доступу до ресурсів об’єкту. 
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ПРОЕКТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ЗАГРОЗ З КОМПЛЕКСНОЮ 
СИСТЕМОЮ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ДЕРЖАВИ 

Глобалізація інформаційних процесів і телекомунікаційних мереж попереджує низку 
проблем системного характеру зокрема, інтелектуальної власності, трансакційних 
відомостей, різноманітного деструктивного впливу на інформацію тощо, серед яких 
проблема захисту інформації та протидія несанкціонованим діям зловмисників є 
ключовою.Тому принциповим аспектом управління національної, регіональної та 
міжрегіональної безпеки і стратегічної стабільності є системний та комплексний підхід до 
вирішення проблеми інформаційної безпеки та захисту інформаційних мереж держави 
(ІМД), яка особливо актуальна в сучасних умовах. 

Моделі захисту інформації є складовими частинами загального процесу моделювання. 
Моделювання системи заключається в побудові образу системи, адекватної (з точністю до 
цілей моделювання) системи, яка проектується, і в отриманні за допомогою побудованої 
моделі необхідних характеристик реальної системи. від співвідношення інвестицій нападу і 
захисту. Для формалізації процесу моделювання конфлікту загроз з КСЗІ розглянемо типову 
модель захисту інформації з повним перекриттям загроз (рис.1). 
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Рис.1. Коаліції, які створюються в моделі захисту інформації з повним перекриттям загроз. 

Ця модель описує процес взаємодії загроз та ресурсів КСЗІ (бар’єрів та механізмів захисту 
у складі КСЗІ). В цьому випадку КСЗІ розглядається як сукупність коаліцій: 

}{}{ BUmM k  
Згідно цьому механізм захисту визначається як коаліція бар’єрів, які перекривають одне з 

областей уразливості КСЗІ (рис.1).  
З урахуванням вище приведеного можна визначити умови захисту інформації: 

),(|,{, jigrii vtfbuMvt     
де функціонал (ti,vj) – описує виконання умов забезпечення захисту інформації об’єкту vj  
при наявності загрози ti .  

Таким чином, для КСЗІ з повним перекриттям загроз, існують такі бар’єри, які вступають 
в “гру” (в конфлікт) з загрозами для інформаційної системи (коаліцій областей захисту). 
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БЕЗПЕКA WEB – ДОДАТКІВ 
Проблема створення безпечного веб-додатку є дуже широкою. Для її розгляду необхідне 

повне розуміння слабких місць в системі безпеки. Також необхідно  ознайомитися  з 
функціями  забезпечення  безпеки  для  Windows, .NET Framework і ASP.NET. Дуже важливо 
розуміти способи використання цих функцій безпеки для боротьби з загрозами. 

Захист веб-додатків стає критично важливим для безпеки бізнесу. Відомі засоби захисту, 
такі як фаєрволи (включаючи NGFW) і IDS/IPS, вже не можуть гарантувати безпеку для 
загальнодоступних додатків. Виявлення аномалій на мережевому рівні, упор на сигнатурний 
аналіз, застарілі техніки аналізу та фільтрації - це лише неповний перелік причин, за якими 
стандартні периметрові засоби захисту стали небезпечними. До того ж такі системи мають 
дуже широкі можливості, які зводяться до контролю захищеності всієї корпоративної 
мережі. Це ускладнює їх адміністрування, в якому вони постійно потребують. 

Очевидно, веб-додатки вимагають установки додаткових засобів захисту, які б 
спеціалізувалися саме на веб-технологіях. Найрізноманітніші технологічні компанії вклалися 
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у виробництво Web Application Firewall. Вперше на промисловий рівень вийшло завдання 
автоматизованої фільтрації запитів, що порушують логіку програми. 

Основними вразливостями веб-додатків є: невірні права доступу; DoS тa DDos атаки; 
неправильна роботa з бaзaми дaних; відсутня перевірка вхідних дaних; пeрeповнення буфeру; 
нeдостaтня обробкa вхідних дaних при роботі з БД (SQL-injections); нe врaховані GET та 
POST зaпити; нeкорeктнa oбрoбкa вхідних дaних; нeoбeрeжнa рoбoтa прoгрaми з фaйлaми, у 
випaдку кoли ім’я фaйлу пeрeдається прoгрaмі ззoвні (GET або POST); невірні права програм 
на сервері; особливості роботи програм завантаження файлів нa сepвep не враховані; 
нeкoрeктнa лoгiкa рoбoти вeб-прoгрaми, якa при дeяких дoпустимих вxiдниx дaних 
привoдить дo нeпeрeдбaчувaниx нaслiдкiв; вивeдeння iнфoрмaції при пoмилкaх прoгрaми aбo 
дocтупу дo Бaзи Дaних, кoли вивoдитьcя дoдaткoвa службoвa iнфoрмaцiя, нe пpизнaчeнa для 
стoрoннiх oчeй; навантаження на сервер, через неоптимізований програмний код. 

Для того, щоб підтримувати свій веб сайт чи веб-додаток у безпеці, слід виконувати 
наступні дії: 

 Стежити за оновлення серверного ПЗ й оновлювати його при виході нових версій. 
 Регулярно оновлювати використовувані движки на сайтах (CMS, форумах та ін.).І по 

можливості стежити за багтреками щодо уразливостей у даних движках. 
 Проводити аудит безпеки.Можна використовувати сканери безпеки, але вони 

недостатньо ефективні, тому найкращий варіант – це замовлення аудита безпеки в 
професіоналів. 

Питання безпеки, з якими має справу розробник веб-додатку, - це лише частина 
загального комплексу проблеми безпеки. Ймовірно, більш актуальними, особливо в 
контексті веб-безпеки, є ті проблеми, які пов'язані з забезпеченням безпеки додатку після 
розгортання - під час його виконання. 

Проаналізувавши основні лідируючі продукти на світовому ринку, можна сформувати 
список основних механізмів захисту, які зазвичай притаманні Web Application Firewall:  
перевірка протоколу; машинне навчання еталоннової моделі; сигнатурний аналіз;  
спеціалізовані механізми; призначені для користувача правила виявлення нелегітимних 
запитів; захист від атак типу «Відмова в обслуговуванні»; інтеграція зі сторонніми 
рішеннями. 
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ВИКОРИСТАННЯ VPN-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КАНАЛАХ 
КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

VPN (Virtual Private Network) - "віртуальна приватна мережа". Метою даної технології 
вважається, можливість підключення сервера VPN з встановленим ПЗ, що інстальоване на 
мережі загального користування, та вже підключеному з'єднанні, завдяки якому створюється 
зашифрований канал, а захисту каналу інформації матиме високий рівень. Загалом VPN - це 
інтеграція в єдину мережу, до якої підключені різні локальні мережі чи окремі комп'ютери, 
що мають зв’язок з мережею загального використання та з  віртуальною мережею, яка 
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забезпечить цілісність і конфіденційність інформації що передається. На теперішній час, 
технології VPN необхідно використовувати для захисту корпоративних мереж від загроз, які 
можуть виникати як результат певних помилок в адмініструванні мережі та конфігурації, 
проявів вірусів, чи інших загроз. 

До головних видів захисту інформації, які перетворюють віртуальну корпоративну 
мережу, у захищені віртуальні приватні мережі, відносять аутентифікацію, шифрування, 
контроль доступу. 

Головною ідеєю VPN є наявність багатьох властивостей виділеної лінії, що може 
розгортатися в межах усіх загальнодоступних мереж Інтернет. Завдяки використання 
тунелювання, пакети даних будуть транслюватися через будь-яку загальнодоступну мережу. 
Так званий тунель встановлюється в час відправлення між парами «відправник-одержувач 
даних», який дозволяє об’єднати усі дані одного протоколу до пакету іншого. До структури 
тунелю належить: 

 Ініціатор 
 Тунельний комутатор; 
 Один або кілька тунельних термінаторів. 

За основними параметрами VPN можна виділити наступні класифікації: 
 За певним типом середовища, що буде використано: 
 Захищені VPN мережі. Найпоширенішим варіантом сьогодення є приватні мережі. 

Саме завдяки її використанню є можливість, на основі вже створеної ненадійної мережі, 
створити захищену та надійну підмережу.  

Довірчі VPN мережі. Випадки, коли можливо вважити передавальну середу абсолютно 
надійною та є необхідність створення віртуальної підмережі на основі більшої мережі.  

 За типом реалізації: 
VPN як спеціальне програмно-апаратне забезпечення. VPN мережі реалізовуються 

завдяки відведеному об’єднанню засобів програмно-апаратного забезпечення. Виконання 
забезпечує високий рівень продуктивності, а також гарантію захищеності конфіденційних 
даних. 

VPN у вигляді ПЗ. За допомогою персонального комп'ютеру на який встановлено 
програмне забезпечення, можливо виконувати функціональність VPN. 

VPN з інтегрованим рішенням. Функції VPN забезпечують комплекс, вирішального 
завдання створення мережевого екрану, фільтрування мережевого трафіку а також високий 
рівень якості обслуговування. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СЛІПОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ НА 
ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ 

В ряді додатків електронних довірчих послуг обов’язковою є вимога надання електронної 
послуги анонімності (невідстежуванності), наприклад в системах таємного електронного 
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голосування, електронних грошей тощо. Визнаним механізмом надання послуги анонімності 
є застосування механізму сліпого підпису. Сліпим називається підпис, який накладається 
третьою стороною на попередньо замасковане повідомлення.  

Метою досліджень є визначення можливостей та умов реалізації, обґрунтування та 
розробка узагальненого механізму безпечного сліпого електронного підпису (ЕП) на 
еліптичних кривих, що не буде вносити великих змін в алгоритм створення сліпого підпису, 
а також доведення безпечності та визначення умов реалізації конкретних протоколів сліпого 
ЕП при використанні певних алгоритмів, що визначені ДСТУ ISO/IEC 14888-3 та ДСТУ 
4145-2002. 

У визнаній типовій схемі сліпого підпису приймають участь, як правило, три сторони: 
підписувач – А, емітент документу – В та перевіряючий (валідатор) – С. Емітент створює 
документ, який підписувач має підписати анонімно. Тобто, підписувач не повинен знати 
семантичний вміст документа та вигляд остаточного підпису. Для цього емітент маскує 
документ за допомогою певного криптографічного перетворення та пересилає його 
підписувачу. Далі підписувач підписує замаскований документ та пересилає його емітенту. 
Емітент знімає з документу перетворення маскування, а електронний підпис (ЕП), створений 
підписувачем, залишається під документом у відкритому вигляді. Підписаний таким чином 
документ отримує перевірник, який перевіряє його цілісність, справжність та встановлює 
авторство за допомогою відкритого ключа підписувача. 

На сліпий підпис існують атаки, аналогічні атакам на звичайні ЕП. Це можливо тому, що 
протокол сліпого підпису побудовано на основі стандартів, що описують алгоритми ЕП. 

Для схем сліпого підпису, на відміну від інших різновидів ЕП, актуальною є атака 
порушення анонімності. Якщо вважати, що ЕП, який застосовується, є стійким проти усіх 
відомих та потенційних атак, то для доведення безпечності механізму сліпого підпису 
необхідно довести ще його стійкість до атаки порушення анонімності. 

Показано, що механізми сліпого підпису, що базуються на стандартах ДСТУ ISO/IEC 
14888-3:2006 (EC DSA, EC GDSA та EC KCDSA) та ДСТУ 4145-2002, забезпечують їх 
безпечність, тобто вони стійкі за критерієм анонімності. Основною перевагою 
запропонованого механізму сліпого підпису, відносно існуючих, є те, що дії підписувача та 
валідатора такі самі, як описано у відповідних стандартах для звичайного підпису та 
перевірки в групі точок еліптичних кривих. Відмінність полягає лише в тому, що підписувач 
отримує геш-значення, а не обчислює його сам. Кроки, що відрізняють сліпий підпис від 
звичайного, виконуються емітентом. При розглянутому підході можна напряму посилатися 
на існуючі стандарти і не вступати з ними в протиріччя (перевірка підпису за одним 
стандартом, як для ЕП, так і для сліпого підпису). 

Оскільки алгоритми сліпого підпису у механізмі сліпого підпису співпадають з 
алгоритмами ЕП відповідних стандартів, то алгоритми сліпого підпису мають ту саму 
стійкість до атак на алгоритми ЕП, що і стандартні алгоритми ЕП. 
Також виявлено, що лише EC DSA забезпечує повну анонімність, а інші – лише 
відстежувану. Для забезпечення повної анонімності для інших алгоритмів необхідно 
використовувати модулі КЗІ. Альтернативою може бути переробка самого механізму, але це 
призведе до втрати усіх його переваг. 
 

УДК 004.056.5 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ ДЕРЖАТЕЛІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В 
БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

В умовах світового динамічного розвитку інформаційних технологій надшвидкими 
темпами збільшується кількість правопорушень у сфері кіберзлочинності, зокрема 
незаконних шахрайських фінансових операцій з даними держателів платіжних карток. 



69 

З метою допомоги організаціям, які займаються обробкою карткових платежів, уникнення 
карткового шахрайства за рахунок посиленого контролю інформації та запобігання її 
розголошення, був створений Стандарт PCI DSS – Payment Card Industry Data Security 
Standard. Цей стандарт поширюється на всі організації, які отримують, обробляють або 
передають дані власників платіжних карток.  

Стандарт PCI DSS розроблений Консорціумом із стандартизації безпеки індустрії 
платіжних карток PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council), засновниками 
якого є такі Міжнародні платіжні системи, як Visa, MasterCard, American Express, Discover та 
JCB. Стандарт являє собою перелік вимог щодо систем управління безпекою, мережевої 
інфраструктури, політик, процедур, розробки програмного забезпечення та інших заходів 
захисту даних власників платіжних карток. 

Перевірка відповідності вимогам Стандарту здійснюється аудитором QSA – Qualified 
Security Assessor. Під час щорічного сертифікаційного аудиту повинні бути проведені 
обов’язкові щоквартальні сканування зовнішнього периметру організації, внутрішні 
сканування ресурсів, які обробляють дані держателів платіжних карток, на виявлення 
вразливостей інформаційної безпеки, сканування бездротових точок доступу. Також, 
повинен бути проведений щорічній зовнішній та внутрішній тести на проникнення. За 
результатами виконання кожного з етапів вживаються заходи щодо усунення виявлених 
вразливостей інформаційної безпеки. 

Під захист від несанкціонованих дій підпадають чутливі дані платіжних карток – номер 
карти PAN, ім’я держателя, термін дії картки, сервісний код, а також критичні 
автентифікаційні дані – CAV2, CID, CVC2, CVV2, повні дані магнітної полоси та PIN-коди. 

Проводячи аналіз наявних сучасних технічних засобів захисту, а також керуючись 
вимогами Стандарту PCI DSS, орієнтовний перелік підсистем захисту інформації даних 
держателів платіжних карток буде складатися з наступних елементів: 

- підсистема контролю цілісності; 
- підсистема антивірусного ПЗ на серверних компонентах; 
- підсистема захисту інформації на мобільних та віддалених робочих станціях; 
- підсистема контролю відповідності вимогам політик і стандартів; 
- підсистема сканування вразливостей баз даних; 
- підсистема сканування вразливостей; 
- підсистема захисту даних мережі банкоматів та інформаційно-платіжних терміналів; 
- підсистема управління інцидентами інформаційної безпеки; 
- підсистема попередження витоку інформації з автоматизованих робочих місць, що 

працюють з чутливими даними індустрії платіжних карток; 
- підсистема виявлення та запобігання вторгненням (IPS), з урахуванням компонента 

контролю безпеки налаштувань робочих місць (NAС). 
 
УДК 004.75 

С.І. Рабченюк, Р.Б. Прус 
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Підприємства та організації часто мають певні проблеми з приводу дотримання 
законодавства у сфері захисту персональних даних. З огляду на широке тлумачення терміну 
«персональні дані», розробка законодавства в області обробки даних відіграє важливу роль. 
Але вимоги захисту даних помітно відрізняються від країни до країни. Це ускладнює 
використання хмарних обчислень за кордоном, і сповільнює розвиток єдиного ринку онлайн-
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послуг. Саме тому це питання є одним з пріорітетних при розробці і розвитку законодавства 
у сфері інформаційних технологій. 

Метою законодавчої бази про захист персональних даних у сучасному світі є захист 
приватного життя громадян держави. Зважаючи на досвід провідних країн Європи у цій 
сфері необхідно проводити попередні дослідження для глибокого розуміння 
обчислювальних ризиків і переваг хмарних технологій, що охоплюють аспекти безпеки і 
конфіденційності даних. 

Особа або організація, яка збирає персональні дані та контролює те, яким чином вони 
потім використовуються і обробляються, є дата-контролером. Оскільки дата-контролер має 
безпосереднє відношення до мережевої та інформаційної безпеки, його обов'язком є 
гарантування того, що відповідні заходи безпеки спрямовані на забезпечення безпеки 
обробки персональних даних. Саме тому дата-контролер при необхідності повинен 
проводити оцінку ризиків щодо заходів безпеки. Оцінка ризиків у мережі та інформаційній 
системі є центральною частиною  управління інформаційною безпекою та управління її 
ризиками. 

За результатами оцінки ризиків обираються заходи безпеки хмарних сервісів і заходи 
захисту обробки клієнтських даних. При цьому державні установи можуть мати конкретну і 
докладну рекомендацію про те, якими є відповідні заходи безпеки. 

Аналіз ризиків дає змогу дослідити процес порушення, виявити загрози, уразливості та 
оцінити їх вплив на активи. Окрім того, аналіз ризиків може відігравати важливу роль при 
виборі хмарних сервісних провайдерів. Для контролю за роботою та якістю надання послуг 
провайдерами необхідно створити урядовий каталог провайдерів. У цьому каталозі, кожен 
провайдер може запропонувати свою продукцію: види послуг хмарних сервісних 
провайдерів (IaaS, PaaS і SaaS) із широким спектром категорій послуг, таких як електронна 
пошта, пам’ять, сайт, CRMs, і т.д. Модель реалізації є публічною хмарою, а це означає, що 
ресурси хмарних провайдерів можуть спільно використовуватися декількома клієнтами. 

Кожен постачальник, перерахований у каталозі має власну інфраструктуру для підтримки 
пропонованих послуг. Ідеєю такого проекту є те, що уряд усуватиме усі недоліки, які 
утримували державні органи від переходу у хмару. 

Перед замовленням послуги, відбувається оцінка ризику державними установами; вони 
аналізують рішення і перевіряють, чи відповідають кандидати послуги задоволенню 
конкретних потреб (у тому числі питання безпеки та конфіденційності). Запропоновані 
провайдери повинні гарантувати набір вимог безпеки, які включають заходи, що  
класифіковані на різних ризик-рівнях. 

Акредитація безпеки обробки персональних даних при використанні хмарних сервісів 
гарантована державними установами є економічно ефективним процесом, який дозволяє 
одночасно пропонувати безпечні послуги у хмарі і прості хмарні сервіси для низького рівня 
критичності типу послуг ІКТ. 
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ЗАХИСТ ГЛОБАЛЬНИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ 
Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU) 21 жовтня 2010-го року в Женеві присвоїв 

офіційне визначення IMT-Advanced. Це дозволяє їх кваліфікувати у якості справжніх 
технологій 4G: LTE – Advanced, WirelessMAN – Advanced. ITU визначає технологію 4G як 
технологію бездротової комунікації, яка дозволяє досягти швидкості передачі даних до 1 
Гбіт/с в умовах руху джерела або приймача, і до 100 Мбіт/с в умовах обміну даними між 
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двома мобільними пристроями. Пересилання даних в 4G здійснюється за протоколом IPv6 
(IP версії 6). Мережі 4G на основі стандарту LTE працюють у всіх існуючих діапазонах 
частот, що виділені для стільникового зв'язку по усьому світу. У Європі, відповідно 
діапазони 3, 7, 20; 1800 та 2600 MHz. Швидкість закачування за стандартом 3GPP LTE в 
теорії досягає 326,4 Мбіт/с (download), і 172,8 Мбіт/с на віддачу (upload). Практично 
забезпечує швидкість передачі даних від базової станції до пристрою абонента до 100 Мбіт/с 
і швидкість від абонента до базової станції — до 50 Мбіт/с. 

Перша очевидна загроза – це атаки DoS (Denial of Service) на мережу. Ємність радіоканалу 
в LTE передбачається велика, але все ж вона має обмеження. Мережеві ресурси базової 
станції діляться між абонентами, і хоча є обмеження для монополізації смуги окремим 
користувачем, проте атака на відмову в обслуговуванні мережі цілком можлива. 

Інша загроза - вірусні атаки. Хоча таким атакам схильні пристрої, а не мережа, технологія 
LTE збільшує швидкість поширення шкідливих програм. 

Третя небезпека - атаки на додаткові сервіси. Ці сервіси також можуть бути уразливі для 
найрізноманітніших атак - як з Інтернету, так і з мобільної мережі. Цілком можливо, що, 
атакувавши один із сервісів, зловмисники зможуть впровадити в клієнтські пристрої 
небезпечні програми. 

Розробники мобільної технології LTE використовують майже така ж саму модель безпеки, 
як і в ранніх версіях мобільного зв'язку. Якщо в попередніх версіях мобільної мережі за 
безпеку відповідав RNC, то тепер його немає, а захист покладена на базові станції, які стали 
більш інтелектуальними. Всі функції захисту в LTE об'єднані стандартом і мають на увазі 
захист на декількох рівнях. Передбачено захист на рівні доступу до мережі, на рівнях 
мережевого і користувальницького доменів, на рівні додатків і рівні відображення і 
конфігурацій. Кожен з цих рівнів припускає аутентифікацію і авторизацію всіх пристроїв 
Технологія LTE передбачає використання не тільки IP-адреси, а й системи розповсюдження 
ключів шифрування для всіх пристроїв, підключених до мережі. В результаті для всіх 
взаємодій у мобільній мережі є можливість безпечного обміну ключовою інформацією та 
встановлення шифрованого каналу зв'язку між ними. У LTE зберігаються і методи 
аутентифікації користувачів по прив'язці до карти USIM, як в традиційній мобільного 
зв'язку: користувач може заблокувати доступ до телефону по PIN-коду. В LTE від GSM і 
UMTS успадковуються схеми протоколу аутентіфікаіціі EAP, в які додані нові алгоритми, 
довші ключі і розширена ієрархія PKI. Передбачено й нові функціональні можливості для 
нових сценаріїв, що включають міжмашинної взаємодії (М2М) і одноразову аутентифікацію 
(SSO). Крім того, передбачений захист від несанкціонованих з'єднань поверх мультимедійної 
IP-мережі IMS. Цілком можливо, що використовувана в мобільному зв'язку більш жорстка 
система аутентифікації дозволить навести порядок і в Інтернеті. 

Література: 
1.Тихвинский В., Терентьев С.,Высочин В. «Сети мобильной связи LTE/LTE Advanced: 

технологии 4G, приложения и архитектура», 2014. – С. 200. 
2. Шаньгин В.Ф., Соколов А.В. Защита информации в распределенных корпоративных 

сетях и системах. – Изд-во: ДМК, 2002. – 134 с. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕІН’ЄКТИВНИХ СХЕМ 
РОЗГОРТАННЯ КЛЮЧІВ СИМЕТРИЧНИХ БЛОКОВИХ ШИФРІВ 

Важливе місце серед сучасних криптографічних засобів займають симетричні шифри, 
оскільки вони володіють такими властивостями, як відносна простота реалізації, висока 
швидкодія та надійність. Крім того, згідно з останніми дослідженнями криптографів, 
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симетричні шифри залишаться актуальними навіть в умовах появи і поширення квантових 
комп’ютерів, а для забезпечення такого ж рівня криптографічної стійкості потрібно буде 
лише збільшити довжину ключа.  

Симетричний блоковий шифр повинен задовольняти ряду вимог. Одним із основних 
компонентів, що визначає стійкість блокового шифру до низки методів криптоаналізу, є 
схема розгортання ключів (СРК). Класичним підходом до проектування СРК вважається 
застосування бієктивного перетворення для відображення ключа шифрування у 
послідовність циклових ключів. Часто при побудуванні СРК обирають просту бієктивну 
функцію, що дозволяє забезпечити компактну реалізацію, достатньо високу швидкодію та 
відсутність еквівалентних ключів шифрування. Суттєвим недоліком подібних СРК є 
відсутність властивості однонаправленості, тобто складність відновлення ключа шифрування 
при знанні одного або декількох підключів є не вищою за поліноміальну. Ця властивість 
робить шифр більш уразливим до атак на реалізацію, тому до традиційних вимог, що 
висуваються до СРК, була додана наявність властивості однонаправленості.  

Проблема однонаправлених СРК полягає в тому, що такі схеми є неін’єктивними, що 
припускає існування еквівалентних ключів. Це означає, що теоретично два різні ключі 
шифрування можуть формувати однакову послідовність циклових ключів. 

Неін’єктивна СРК реалізована в алгоритмі блокового шифрування «Калина» (ДСТУ 
7624:2014). У доповіді запропонована математична модель оцінки ймовірності існування 
еквівалентних ключів для неін’єктивних схем розгортання ключів. Математична модель 
використовує припущення, що схема розгортання ключів представляє собою випадкове 
відображення, що випливає із конструкції та підтверджується результатами статистичного 
тестування.  

Введемо наступні позначення: 
k – довжина ключа шифрування в бітах;  
l – довжина циклового ключа в бітах;  
t  – кількість циклових ключів;  

kK 2 – потужність множини ключів шифрування;  
tlL 2  – потужність множини послідовностей циклових ключів. 

У результаті досліджень було отримане наступне аналітичне співвідношення, що визначає 
відношення потужності множини розгорнутих ключів до потужності множини ключів 
шифрування для неін’єктивної СРК, яка реалізує випадкове відображення: 

  
 

( K ) L K K LLP e L ( L K )
L K

. (1) 

 

Для повномасштабного шифру 1P . 

Таким чином, за допомогою запропонованої математичної моделі доведено, що складність 
атак переборного типу на неїн’єктивні схеми розгортання ключів практично дорівнює 
складності атак на ін’єктивні схеми (складність перебірних атак не знижується). При цьому 
неїн’єктивні СРК забезпечують додаткову стійкість до атак на реалізацію та деяких інших 
криптоаналітичних атак. 
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ДО ПИТАННЯ АУДИТУ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 
Стрімке зростання кількості мобільних пристроїв та додатків, обґрунтоване очікування 

наслідків таких революційних технологій як «Інтернет Речей» створює особливі виклики для 
фахівців у галузі інформаційної безпеки. Мобільне середовище, що швидко розгортається, 
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потребує ретельної оцінки ризиків, яку неможливо здійснити без відповідних навичок та 
ресурсу.  

Метою роботи є визначення методологічних основ аудиту безпеки мобільних додатків на 
основі аналізу архітектури безпеки рухомих WEB-послуг, що рекомендована ITU-T. Така 
архітектура (рис. 1) встановлює рамки, в яких певним чином можуть застосовуватися різні 
методи забезпечення безпеки. Вона також унормовує концепції послуг і механізми 
забезпечення безпеки, що лежать в їх основі, містить стандартизований словник термінів та 
базові концепції безпеки інформаційно-комунікаційних технологій.  
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Рис. 1. Архітектура безпеки ITU-T X.1143 для рухомих WEB-послуг, Оі – інтерфейси між 

компонентами. 
 
Аналіз архітектурних аспектів забезпечення інформаційної безпеки рухомих WEB-послуг 

показав, що системний підхід до аудиту мобільних додатків, що виробляються ресурсами 
постачальників послуг, неможливий без врахування таких компонентів шлюзу безпеки 
рухомих WEB-послуг (MWSSG), як модулі безпеки, модулі шлюзу та модулі WEB-послуг, а 
також інтерфейсів між компонентами прикладних додатків і MWSSG. Точковими заходами 
захистити конфігурацію в цілому неможливо. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
Кожна країна має сфери діяльності, відмова роботи яких може призвести до порушення 

суспільного й економічного балансу, обороноздатності країни та нанести шкоду її іміджу на 
міжнародній арені. Сукупність таких галузей прийнято називати критичною 
інфраструктурою (КІ). Процес інтенсивної інформатизації суспільства призвів до того, що 
будь-який сервіс значною мірою залежить від інформаційно-комунікаційних систем 
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підтримки. Таким чином, стало доцільним введення поняття критична інформаційна 
інфраструктура (КІІ).  

Одним із найважливіших та найважчих завдань, що стосуються даної сфери, є визначення 
об’єктів КІ. На практиці необхідно, перш за все, визначити підхід до дослідження у 
загальному випадку, а тоді застосувати до об’єктів низку критеріїв оцінки. 

Спираючись на світову практику, можна виділити два основних методи (підходи): 
1) Метод некритичних структур та сервісів: полягає у дослідженні усіх об’єктів 

відносно невеликої множини, що дає змогу визначити, чи є серед них об’єкти КІІ; 
2) Метод критичних структур та сервісів, який вимагає першочергової ідентифікації 

критичних галузей, тоді дозволяє визначити, які їх об’єкти можуть вважатися об’єктами КІІ.   
Основними критеріями визначення певного інфраструктурного елемента як критичного є 

територіальна досяжність негативних наслідків, їх часовий ефект та масштаби. 
У свою чергу, тяжкість впливу може характеризуватися: 
 Відсотком населення країни та масштабами національних ресурсів, які можуть 

постраждати від руйнування сервісу; величиною збитків, що несе відмова сервісу; 
 Вплив на рівень довіри населення до уряду та громадський порядок; 
 Вплив на міжнародні відносини країни, нанесення шкоди авторитету держави; 

З огляду на наведені критерії, можна виділити такі галузі та їх об’єкти, що складають КІ: 
 Енергетика, хімічна та ядерна промисловість;  
 Урядові установи, військові об’єкти та бази оборонної промисловості; 
 Фінансові системи, банківські мережі та фондова біржа; 
 Транспортне та поштове сполучення, системи зв’язку; 
 Веб-сервіси, бази даних, радіомовні й телевізійні мережі, супутникові системи; 
 Екстренна допомога населенню, реагування на НС, охорона здоров’я; 
 Водо- та продовольче постачання; 
 Пам’ятки культурної спадщини та місця масового скупчення людей. 

До об’єктів КІІ частіше за все належать мережеві комутатори та маршрутизатори, точки 
доступу, АЗ та ПЗ, що забезпечує циркуляцію більшої частини трафіка, сполучні засоби, а 
також додатки, що забезпечують безпосереднє обслуговування клієнта.  

Координація дій та обмін інформацією про загрози є основою забезпечення захищеності 
КІ. У законодавстві України є низка термінів, що визначають особливий статус об’єктів з 
погляду захисту національних інтересів. Проте, в державі досі відсутній центральний 
механізм управління захистом названих об’єктів. 

Україна підтвердила свій євроінтеграційний вибір, а це передбачає, поміж іншим, її 
наближення до підходів ЄС у сфері безпеки. Впровадження в Україні концепції захисту КІ 
стане важливим кроком до вдосконалення існуючих державних систем у сфері безпеки. 

 
 

УДК 004.056 
І.В. Саламатін 

Державний університет телекомуникацій, rad1xx@yandex.ru 
НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

На сьогодні актуальність проблеми кібербезпеки не викликає жодних сумнівів. Щодня 
кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними технологіями. Від 
соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті до 
користування банкоматами, банківськими рахунками і т. п. У зв’язку із цим виникає питання, 
чи врегульовано дану проблему вітчизняним законодавством.  

Аналіз вітчизняного законодавства дав зрозуміти, що, на жаль, в Україні на сьогодні, 
навіть не визначено таких ключових понять: кіберзлочин, кіберзлочинець, кіберпростір, 
кібербезпека, кіберзахист. 
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Водночас спостерігається вільне використання значної кількості термінів (та їх 
синонімів), що часто не узгоджені між собою. Так у Законі України «Про основи 
національної безпеки України» згадуються «комп’ютерна злочинність» та «комп’ютерний 
тероризм», причому жоден з цих термінів не має свого визначення ані в цьому, ані в інших 
нормативних документах. В Законі України «Про боротьбу з тероризмом» поняття 
«комп’ютерний тероризм» не згадується взагалі, а ті елементи, що можуть до нього 
відноситись прописані як складова частина поняття «технологічний тероризм». У «Стратегії 
національної безпеки України» (в редакції від 12 лютого 2007 року № 105/2007) комп’ютерні 
загрози не згадуються, а «кібербезпека» – лише в контексті необхідності «розробки та 
впровадження національних стандартів та технічних регламентів застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізованих з відповідними європейськими 
стандартами, у тому числі згідно з вимогами ратифікованої Верховною Радою України 
«Конвенції про кіберзлочинність». Однак оприлюднена редакція «Стратегії національної 
безпеки» 2011 року вже використовує термін «кібербезпека». 

В «Доктрині інформаційної безпеки України» також згадуються «комп'ютерна 
злочинність» та «комп'ютерний тероризм», знову ж таки – без жодних пояснень чи 
посилання на такі пояснення. Крім того, в Доктрині згадуються і «кібератаки» без 
визначення терміну. Отже, можна констатувати, що в більшості своїй вітчизняне 
нормативно-правове поле в сфері інформаційної (кібернетичної) безпеки оперує термінами 
визначень яких фактично немає. 

На жаль, кіберзлочинність постійно удосконалюється і йде в ногу з технологіями, що, у 
свою чергу, ускладнює виявлення та протидію зазначеним протиправним діям. Варто 
пам’ятати, що на практиці втрачені кошти дуже важко відшкодувати, адже винну особу в 
такій ситуації знайти не просто, банк несе відповідальність тільки в тому разі, якщо буде 
доведено, що злочин було скоєно з його вини. Наразі банки активно співпрацюють із 
правоохоронними органами щодо попередження злочинності, пов’язаної із втручанням у 
комп’ютерні системи, проте законодавство щодо кіберзлочинності та практика свідчать про 
значні прогалини в цій сфері. 

Таким чином, завдання кожного громадянина для власної безпеки – треба бути пильним і 
ставитись до своїх персональних даних і платіжних карток із особливою обережністю та 
уважністю. 

Науковий керівник - Ю. М. Якименко 
 

УДК 621.396 
І. П. Саланда 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  
ivanna_priymas@maill.ru  

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ МЕРЕЖІ ІЗ ЗАДАНИМИ СТРУКТУРНИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

На даний час особливий представляють питання проектування інформаційних мереж, що 
складаються з вузлів комутації і ліній зв’язку, на основі яких будуються автоматизовані 
системи управління підприємством. 

Актуальним завданням є побудова функціонально стійких мереж, що дозволяють 
вирішувати покладені задачі. Питанням побудови функціонально стійких інформаційних 
мереж, що здатні протидіяти зовнішнім дестабілізуючим факторам, присвячені роботи 
Машкова О.А., Барабаша О.В., Кравченка Ю.В., Обідіна Д.М. 

Існуючі методи синтезу оптимальної інформаційної мережі є недосконалими при 
застосуванні до сучасних інфокомунікаційних мереж, що вимагає розробки нових методів 
синтезу. В зв’язку з цим постає завдання удосконалення методів покращення якості 
функціонування інформаційних мереж.  
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Задача синтезу структури РІМ формулюється в такий спосіб. Маючи структуру мережі, 
що задається графом, потрібно відшукати мінімальний зв’язний (ω-зв’язний) суграф цієї 
структури, який задовольняє відповідним параметрам функціонування.  

Алгоритм синтезу ω-зв’язного графа полягає в такому. 
Нехай заданий k-зв’язний граф L = (X, U), де X = (x1, x2,…, xn), U = (u1, u2,…, um),  

k ≥ ω, і кожному ребру ui графа L поставлено у відповідність число ρi,  i = 1, 2,…, n. Потрібно 
знайти в L ω-зв’язний суграф G, такий, щоб сума чисел ρi,  i = 1, 2,…, n була мінімальною. 

Алгоритм  I. 
Крок 1. Впорядкуємо номери ребер графа L за спаданням ваги: ρi ≥ ρj, якщо i > j. 
Крок 2. i: = 1. 
Крок 3. Видалити із Gi-1 ребро ),(

ii lki xxu . Отримаємо граф Gi  (G0 = L). 

Крок 4. Якщо вершини 
ikx та

ilx   ω-з’єднані в Gi, то i: = i+1. Перехід на крок 3, інакше 
на крок 5. 

Крок 5. Якщо i ≤ m, то в Gi відновити ребро ),(
ii lki xxu ,  i: = i+1. Перехід на крок 3, 

інакше на крок 6. 
Крок 6. ω-зв’язний суграф побудований. 
На базі запропонованого алгоритму опишемо алгоритм побудови ω-зв’язного графа із 

заданим діаметром d.  
Алгоритм II. 
Крок 1. Впорядкувати номери ребер графа L за спаданням ваги; i: = 1. 
Крок 2. Видалити із Gi-1 ребро ),(

ii lki xxu , отримаємо суграф Gi  (G0 = L). 
Крок 3. Якщо при видалені ребра ui діаметр графа G не стане більшим за d, то 

переходимо на крок 4, інакше крок 5. 
Крок 4. Якщо вершини 

ikx та
ilx  ω-з’єднані в Gi, то i: = i+1. Переходимо на крок 2, 

інакше крок 5. 
Крок 5. Якщо i ≤ m, то в Gi відновити ребро ui, i: = i+1. Переходимо на крок 2, інакше 

крок 6. 
Крок 6. ω-зв’язний граф заданого діаметру побудований. 

Дані результати разом із відомими методами дозволяють створити достатньо ефективне 
математичне забезпечення процесу оптимізації проектування розгалужених інформаційних 
мереж підприємства з віддаленими філіями з врахуванням певних вимог до якості 
функціонування. 

 
 

УДК 004.056 
Д.М. Самойленко  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
DenNikSam@gmail.com 

ПРИХОВУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ДЖЕРЕЛА ВІДЕОПОТОКУ 
Зі зростанням обчислювальної потужності комп’ютерів та пропускної здатності мереж 

досить популярною стала тенденція розміщення у складі мережних інформаційних ресурсів 
(МІР) відео реального часу. Нажаль, переважна більшість IP-відеокамер не підтримує 
великої кількості підключень (не більше 3-5). Це вимагає приховування від користувачів 
реальної ІР адреси камери, підтримуючи лише підключення через один офіційний МІР.  

У роботі пропонується варіант реалізації відображення потокового відео формату 
MJPEG засобами серверної мови РНР. Основною ідеєю є створення додаткового скрипта 
(програми), що виконує роль транзитного вузла. У складі клієнтської частини МІР 
розміщується зображення з періодичним оновленням. Як джерело зазначається транзитний 
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скрипт (img_src.php). Період оновлення визначається налагодженням відеокамери чи 
мережного обладнання. Наприклад, для потоку у 5 кадрів за секунду, період рівний 200 мс. 
<img id='cmr' src='img_src.php'><script>function Cadr(){var c=document.getElementById('cmr'); 
c.src='img_src.php?r=' +Math.random();}; setInterval(Cadr,200);</script> 

Додавання випадкового числа до запиту забезпечує гарантоване оновлення вмісту 
контейнера зображення замість використання буферизованих даних. Як можна помітити, у 
клієнтській частині інформація про реальне розміщення відеокамери відсутня. 

Серверна частина системи (img_src.php) має забезпечити комунікацію з відеокамерою. 
Для цього може бути використано механізм мережних сокетів. Нехай відео потік доступний 
за зверненням http://12.34.56.78:910/video.mjpg. Це означає, що він передається з ІР адреси 
12.34.56.78 через порт 910 за запитом /video.mjpg. 

$fp = stream_socket_client('12.34.56.78:910'); //відкриваємо сокет-підключення 
$out = "GET /video.mjpg HTTP/1.1\r\n"; //формуємо запит до відео 
$out.= "Host: 12.34.56.78:910\r\n\r\n "; //підтверджуємо розміщення 
fwrite($fp, $out); //відправляємо запит 
У відповідь від камери надходить потік. Оскільки оновлення зображення реалізується 

клієнтською частиною, серверу достатньо одержати лише один кадр. Для виділення одного 
кадру з потоку визначаємо його розмір через заголовкову ознаку Content-Length. 

$l=false; //Ознака розміру кадру 
while(($ret = fgets($fp))!= "\r\n") //Цикл по заголовках 
{  list($h,$v)=split(":",$ret); //Розбиття назви і значення 
   if(strtolower(trim($h))=='content-length')$l = $v; } //Пошук потрібного заголовку 
Для потокових форматів відео цілком можлива ситуація, коли інформація про розмір 

кадру передається у додаткових заголовках. Тому необхідно додати перевірку і другий 
пошук за потреби. 

if($l===false) //Перевірка на відсутність даних 
while(($ret = fgets($fp))!= "\r\n") //Цикл по додаткових заголовках 
{  list($h,$v)=split(":",$ret);   if(strtolower(trim($h))=='content-length')$l = $v; } 
За відомою довжиною кадру здійснюємо його читання з файлового сокет-потоку та 

передаємо до клієнтської частини МІР: 
$img=fread($fp,$l); //Зчитування кадру 
echo $img; //Передача даних клієнту 

У підсумку, система реалізує механізм транзиту відеопотоку від джерела до користувача з 
приховуванням реальної ІР адреси відеокамери. Відокремлення транзитного скрипту, окрім 
покращення безпеки, відкриває можливість програмного оброблення одержаних зображень 
як на предмет автентичності (прихованих міток), так і додаткових налагоджень чи 
регулювань. Система успішно випробувана на потоках формату MJPEG. 

 
 

УДК 681.61 
 Ю.Я. Самохвалов 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
О.И. Бурба 

Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В век информационных технологий информация – важнейший актив любой компании. 
Информационная безопасность (ИБ) призвана защитить те сферы бизнеса, которые тесно 
связаны с информацией. Для обеспечения ИБ  в первую очередь необходимо определить 
каналы утечки информации и средства их контроля, а, при необходимости, и их перекрытия. 
Важнейшим инструментом при этом является аудит ИБ, основная цель которого заключается 
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в определении соответствия применяемых в организации защитных мер выбранным 
критериям ИБ. Аудит позволяет выявить каналы утечки, оценить их критичность 
и вероятность утечки по ним. Анализ данных, собранных во время аудита, дает возможность 
выбора средств контроля каналов, исходя из бизнес-модели предприятия и типов каналов. 

Результатом аудита является анализ соответствия требований бизнеса текущему уровню 
зрелости ИТ-инфраструктуры, выраженный в виде отчета, содержащий полную картину 
состояния информационной системы компании с найденными проблемами и 
рекомендациями по их устранению. Результаты аудита являются основой для планирования 
эффективных мероприятий по повышению уровня ИБ бизнес-процессов. Планирование 
таких мероприятий занимает особое место в системе управления деятельностью как 
предприятия в целом, так и его структурных подразделений (отдельных должностных лиц). 
Трудно также переоценить значение этого направления в общей системе организационных 
мер обеспечения ИБ предприятия. 

В настоящее время планирование мероприятий по минимизации рисков, как правило, 
основано на неформальных эвристических, интуитивных подходах. Вместе с тем 
методическому обеспечению этого процесса незаслужено мало уделяется внимание. В 
докладе рассматривается один из возможных подходов к выбору указанных мероприятий, 
базирующийся на совместном использовании усовершенствованного метода прогнозного 
графа В.М.Глушкова [1] и метода анализа иерархий Т.Саати [2]. Методом  прогнозного 
графа строится альтернативное множество мероприятий по повышению степени ИБ, а 
методом анализа иерархий осуществляется выбор из этого множества наиболее 
рационального плана  с временем и стоимостью его реализации.  Применение данных 
методов позволяет эффективно сочетать традиционные неформальные процедуры со строгим 
математическим аппаратом, что дает возможность повысить обоснованность принимаемых 
решений. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖАХ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ 
РОЗПОДІЛЕНИХ ХЕШ-ТАБЛИЦЬ 

Збільшення кількості користувачів та обсягів інформації, а як наслідок, і сукупного 
навантаження, призвело до швидкого розповсюдження децентралізованих мереж, які 
характеризуються рівномірним розподілом роботи, а не єдиним сервером для обробки 
запитів як у клієнт-серверній топології. З впровадженням нової технології пов’язані питання 
вибору ефективних алгоритмів пошуку та розподілу інформації і розробки універсальних 
механізмів захисту мереж. Взаємозв’язок цих аспектів приводить до необхідності їх 
комплексного вивчення.  

Для реалізації пошукових алгоритмів доцільно використовувати розподілені хеш-таблиці 
(Distributed Hash Table - DHT) – оверлейну структуру, що працює за принципом 
асоціативного масиву. Таким чином, значення (інформація, що шукається за запитом) 
знаходиться за деяким наперед заданим ключем. У DHT кожному елементу призначається 
деякий ідентифікатор (ID), який вибирається випадковим чином і представлений у вигляді 
бінарної послідовності. Ключ кожного файлу береться з того ж простору, що і ID елементів і 
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є результатом хеш-функції від назви файлу. Серед учасників мережі файли розподіляються 
на основі індивідуалізованої для кожної системи метрики відстані. Посилання на файли 
зберігається у того елементу, який знаходиться найближче до ключа файлу, тобто результат 
обчислення відстані між ними є мінімальним. Найбільш відомою практичною реалізацією 
DHT є BitTorrent. 

Значна кількість мереж, побудованих на основі DHT (серед яких слід виділити [1] як 
найбільш розповсюджену), емпірично доводить, що питання розробки механізму їх 
універсального захисту залишається відкритим, що, в свою чергу, призводить до великої 
кількості атак на такі мережі [2].   

Більшість існуючих механізмів захисту не мають практичної реалізації та є ефективними 
лише від окремих атак [2]. Однак, існують моделі мереж, у яких основна увага приділена 
саме безпеці системи. У роботі [3] представлений теоретично ефективний алгоритм пошуку - 
Octopus, який забезпечує анонімність та захищеність. Система використовує ідентифікацію 
зловмисника, щоб знайти і видалити шкідливі елементи мережі, що значно знижує 
можливість успішної атаки. Анонімність реалізується за допомогою розбиття пошукових 
запитів за декількома анонімними шляхами і додавання до них пустих запитів – «заглушок», 
що робить практично неможливим процес деанонімізації. Цей алгоритм захисту є досить 
універсальним, так як практично не прив’язаний до логічної архітектури мережі. На жаль, не 
існує практичної реалізації даної системи, тому перевірити теоретичні викладки в умовах 
реальних навантажень неможливо. 

Таким чином, реалізація алгоритмів пошуку, що базується на DHT, не забезпечує безпеку 
мережі, але на разі є оптимальним варіантом. Цілком ймовірно, що найближчим часом буде 
здійснено перехід до мереж, що базуються на методиці алгоритму Octopus. 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ЕЦП IBS-2 В СТАНДАРТІ ISO/IEC 14888-3 
Метою застосування систем цифрового підпису є автентифікація інформації – захист 

учасників інформаційного обміну від нав'язування хибної інформації, встановлення факту 
модифікації інформації, яка передається або зберігається, й отримання гарантії її 
справжності, а також вирішення питання про авторство повідомлень. 

ISO/IEC 14888-3 визначає механізми цифрового підпису з додатком, чия стійкість 
ґрунтується на задачі дискретного логарифмування. IBS-2 є одним з запропонованих 
механізмів, що базуються на ідентичності. У даному механізмі, використовується 
спарювання над групою точок еліптичної кривої, що дає змогу надійно захистити 
інформацію від компрометації. 

При виконанні зазначеного механізму першочергово виконується вироблення пари 
майстер-ключів ЦГК. Секретний майстер-ключ ЦГК є секретним випадковим або 
псевдовипадковим цілим числом U, таким, що 0 < U < q. При інтервалі значень 0 < U < q 
криптоаналітик, який знає загальні системні параметри (G1, G2, P, q, < >, H1 та H2), може 
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визначити секретний майстер-ключ U. Для запобігання даному недоліку рекомендується 
використовувати інтервал 1 < U < q-1. 

Відповідний відкритий майстер-ключ V є елементом G1 та обчислюється як V = [U]P. 
Генерація ключів підпису та перевірки дозволить, безпосередньо користувачеві, підписати 
чи перевірити на цілісність цифровий підпис. Пара ключів підписуючого, тобто ключем 
підпису та ключем перевірки, є пара (X, Y), де Y є відкритим ключем перевіряння, 
виробленим з використанням рядка ідентичності ID та геш-функції H1, тобто Y = H1(ID), та X 
є секретним ключем підписування, виробленим шляхом обчислення X = [U]Y, яке виконує 
ЦГК, та наданим підписувачу. Згенерувавши пари ключів, можуть бути здійснені процеси 
підписання та перевірки цифрового підпису. 

Такий механізм має як переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести те, що 
користувачеві не потрібно генерувати відкритий ключ, це робить ЦГК. Також це дає і 
економічну перевагу для підприємств та різних установ, в такому разі кожному 
користувачеві не потрібно мати сертифікат від ЦСК, ЦГК замовляє один сертифікат і за 
допомогою нього генерує ключі всім користувачам системи. 

Разом з цим наявність ЦГК в механізмі суперечить моделі взаємної недовіри, користувач 
повинен довіряти ЦГК. При передачі ключа від ЦГК до користувача проблемним питанням є 
захищеність та секретність каналу передачі даних, що також є недоліком механізму. 

Ще одним недоліком є проблема дискретного логарифмування. Найпоширенішою умовою 
криптоаналізу систем є відомі криптоаналітику методи й протоколи виконання узгодження 
ключів або іншого протоколу, що використовує скалярне множення в групі точок еліптичних 
кривих. Криптоаналітик має доступ і знає системні параметри, базову точку, її порядок та 
відкриті ключі. Відоме також рівняння, що використовується для обчислення відкритих 
ключів за особистим ключем. Звичайно ці відомості значно спрощують задачу знаходження 
дискретного логарифма і як наслідок приводять до втрати чи компрометації інформації. 

Таким чином, у роботі був проведений аналіз механізму на базі ідентичності IBS-2. 
Результати можуть бути використані для подальшого аналізу можливих загроз механізмів 
ЕЦП. 

Науковий керівник  - професор, доктор технічних наук, І.Д. Горбенко 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Объективно существует противоречие, возникающее при разработке ПО, и 

заключающееся в пренебрежении фирмами-разработчиками ПО факторов уязвимости 
безопасности ПО. В качестве решения указанной проблемы предложено использование 
разработанных методов качественного анализа и количественной оценки рисков разработки 
программного обеспечения. Особенностью проектов разработки ПО является их 
долгосрочность и необходимость учета информации, возникающей на очередных стадиях 
принятия решений. Для решения этой задачи предлагается, используя модульность 
программного обеспечения, оценивать их инвестиционную привлекательность с учетом 
разработанных компонент.  

Проведенные исследования позволили найти такой подход вероятностной оценки рисков, 
который позволил использовать основные положения нечетко-множественной теории при 
оценке ключевых показателей результативности проекта. Возможность его использования 
оценим на примере показателя стоимости СNPV (Net Present Value). 
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Анализ ряда работ, связанных с экономической теорией рисков показал, что расчета 
показателя стоимости часто используется классический метод определения чистой 
приведенной стоимости проекта. 

Однако с учетом того, что проект разработки ПО является долгосрочным и зависит от 
многих факторов, существует необходимость рассматривать показатели возврата инвестиций 
в эти проекты совместно с процессами развития проекта.  

Кроме этого важно учитывать факторы динамического изменения рисковых компонентов 
в процессе проектирования, кодирования, тестирования и эксплуатации на всех «витках 
спирали» разработки ПО. 

Отличительной особенностью является введение дополнительных составляющих, 
характеризующих учет дополнительных расходов на аппаратную и программную 
модернизацию фирмы, усовершенствование системы ее управления, а также учет 
безопасности и тестирования уязвимости ПО. Если выбрать фиксированный уровень 
принадлежности нечетких чисел α (ординату функции принадлежности нечетких чисел), то 
можно применить операции нечеткой арифметики.  

Таким образом, предложенный общий способ оценки показателя чистой приведенной 
стоимости проекта разработки ПО является средством к преодолению проблем, связанных с 
неэффективным завершением проектов разработки ПО.  

Способ предлагает рассматривать проект комплексно, с учетом необходимости учета 
безопасности и тестирование уязвимости ПО, с использованием инструментов, которые 
позволяют преодолеть сложность, неопределенность и долгосрочность проектов.  

Для преодоления проблем отсутствия статистических данных и повышения достоверности 
экспертной оценки предлагается использовать методы теории нечетких множеств. 

Учитывая все описанные выше этапы количественной оценки рисков разработки ПО 
можно отметить, что отличительной особенностью разработанного метода является 
комплексное использование методики «Анализа дерева отказов» и способа оценки 
показателя чистой приведенной стоимости проекта разработки ПО с учетом негативных 
факторов возможного невыявления уязвимостей безопасности ПО.  

Результаты количественной оценки рисков разработки ПО могут быть использованы в 
качестве входных данных при управлении рисками непосредственно на последующих этапах 
разработки ПО (прототипирование, кодирование, тестирование и т.д.). 
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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МАРШРУТИЗАЦИИ МЕТАДАННЫХ В ОБЛАЧНЫЕ АНТИВИРУСНЫЕ СИСТЕМЫ 

Проведенные исследования показали, что при решении сложных задач обработки и 
формирования начального состояния маршрутизации метаданных в облачные антивирусные 
системы может возникнуть ситуация, когда попытки получить приемлемое решение или 
необходимое качество аппроксимирующей зависимости, даже при использовании различных 
алгоритмов, параллельно обрабатывающих и решающих одну и ту же задачу, не дают 
результатов. В этом случае объединение нескольких алгоритмов в композицию позволяет 
решить поставленную задачу.  

При решении задач с помощью нейросетевых методов, построенных на применении 
нескольких нейронных сетей – ансамблей, входные данные обрабатываются с помощью 
множества (системы) нейросетевых экспертов – совокупности нейронных сетей различной 
архитектуры с механизмом объединения решений. Для нормального функционирования 
системы нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации необходимо подготовить и 
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систематизировать данные, на основе которых производится обучение его отдельных 
нейросетевых компонентов. Для решения этой задачи блок формирования обучающей и 
тестовой выборки формирует данные для обучения нейронной сети, упорядочивает и 
организует с целью обеспечения возможности их дальнейшей обработки с помощью 
нейросетевых технологий. Для нормального функционирования блока нейросетевых 
экспертов необходимо сформировать их начальные состояния, выраженные предварительной 
установкой весовых коэффициентов нейронных сетей. В связи с этим необходимо 
использовать принципы оптимизации на основе кооперативной коэволюции с несколькими 
популяциями, учитывающими совместное функционирование нейронных сетей. Для 
решения поставленной задачи целесообразно использовать иммунный алгоритм 
оптимизации, построенный на основе принципов иммунитета живых организмов, 
предложенный в работе. Предполагаемые веса нейронных сетей кодируются в антителах, 
образующих популяцию. В качестве антигена рассматривается задача инициализации 
начального состояния экспертов. В качестве популяции антигенов выступает область всех 
возможных значений векторов весов и порогов нейронов. Каждое антитело кодирует 
векторы весовых коэффициентов и пороги нейронов. Антитело имеет разрядность кратную 
20 битам и в нём закодированы все весовые коэффициенты нейросетевого эксперта. В 
нейронную сеть последовательно подставляются параметры, закодированные в каждом из 
антител популяции. Вычисляется ошибка обучения для каждого антитела.  

При обмене антителами из популяций удаляется часть антител, также это происходит и 
после применения оператора мутации, т.к. для получения правильного куба из антител 
необходимо выполнять их клонирование для получения нужного количества. Простое 
удаление худших антител может привести к удалению определённой части данных, что 
приводит к неэффективному функционированию алгоритма обучения и увеличению времени 
на поиск оптимального решения. Для того чтобы сохранить информацию, накопленную в 
антителах, был использован адаптивный метод кластеризации по структуре основанный на 
применении нейронной сети АРТ-1. Так как нейронные сети типа АРТ относятся к классам 
сетей, обладающих свойствами пластичности и стабильности, в общую структуру блока 
нейросетевых экспертов целесообразно включить блок обработки и настройки тестовой 
выборки текущего состояния маршрутов телекоммуникационной сети облачной 
антивирусной системы, который выполняет адаптацию компонентов нейронной сети для 
решения поставленной задачи. В работе процедура обучения осуществлялась для всех 
нейронных сетей по алгоритмам, адаптированным к их архитектурам. 
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО 
ДОСТУПУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Захист інформаційної безпеки від несанкціонованого доступу на підприємстві є дуже 
важливим питанням в наш час і в подальшому, адже розвиток технологій ніколи не стоїть на 
місці. З наростанням попиту користування новими технологіями росте і кількість способів 
отримання несанкціонованого доступу до інформації. На сьогодні збитки від втрати 
інформації зростають з кожним днем. 

Дуже важливо проаналізувати способи захисту інформації від несанкціонованого доступу, 
дослідити можливі рівні захисту від несанкціонованого доступу та необхідність такого 
захисту для організації, щоб вберегтись від можливих катастрофічних збитків.  

Зараз не є таємницею, що витік або втрата інформації може призвести до великих втрат 
будь де: в  організації, в побутовому житті та навіть в масштабах держави. Ось чому, 
правильний підхід до питання захисту інформації на підприємстві може привести до 
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мінімізації можливих фінансових збитків, оптимізації роботи персоналу й керівництва та 
спокій, щодо збереженості важливих даних. 

Існує декілька видів захисту від несанкціонованого доступу, зокрема: програмний, 
прикладний, апаратний та мережевий рівні. Розглянемо по черзі кожен з них. 

На рівні програмних та прикладних засобів захисту від несанкціонованого доступу 
використовуються різні системи автентифікації та ідентифікації, впроваджуються всілякі 
різновиди моніторингу, інсталюється антивірусне програмне забезпечення. 

Для захисту на апаратному рівні організація може використати різноманітні пристрої, такі 
як: системні сигналізації, апаратні ключі, спеціальні захищені інтерфейси вводу-виводу 
інформації та навіть, надання можливості аварійного блокування пристрою в разі спроби 
несанкціонованого доступу до захищеної інформації. 

На мережевому рівні в комунікаційних системах використовують системи міжмережевого 
екрану (Firewall), вона керує проходження мережевого трафіку згідно з правилами захисту та 
відповідає за блокування атак у разі спроби проникнення із зовні. Також існує система 
виявлення втручання (Intrusion Detection System), як ззовні так і з середини мережі. Сьогодні 
набуває широкого визнання та використання засіб створення віртуальних приватних мереж 
(Virtual Private Network), який відповідає за роботу в спеціальних захищених мережах і надає 
надійний захист. 

Отже, захист від несанкціонованого доступу до важливих даних та інформації з 
обмеженим доступом забезпечується на різних рівнях системи захисту інформації, та є вкрай 
необхідною умовою для збереження властивостей інформації, зокрема цілісності, 
доступності та конфіденційності. 

Науковий керівник - Ю. М. Якименко 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Актуальність. У сучасному світі забезпечення інформаційної безпеки є першочерговою 

задачею для будь-якого підприємства, що не залежить  від його розмірів або специфіки. 
Якщо не побудувати сучасну систему інформаційного захисту, то бізнес може стикнутися з 
такими видами витрат, як: вартість на відновлення та ремонт обчислювальної техніки, судові 
витрати, зниження продуктивності праці, потенційний прибуток. Завдяки інформаційним 
технологіям ведення бізнесу стало простіше, але в той же час можливостей ураження 
інформаційної системи з кожним днем стає все більше. Тому потрібно постійно 
вдосконалювати захист важливих ресурсів компанії за допомогою нових технологій, таких як 
біометрія. Активне розвиток і використання  біометричних технологій відбулося після 
терористичних актів вересня 2001 року, коли стала зрозуміла недосконалість тодішніх 
систем доступу до важливих об’єктів. [1] 

Мета доповіді. Сформулювати особливості біометричної системі, як одного з видів 
забезпечення надійного захисту  інформації, розглянути основні види таких систем. 
Спробувати дати прогноз щодо подальшого використання цієї технології. 

Найдавніші методи ідентифікації мали механічний характер, грунтовалися переважно на 
використанні певних технічних значень. На цьому принципі базуються нові технології з 
використанням пластикових бейджів, магнітних смарт-карток з електронним чи оптичним 
пристроєм запам’ятовування. У таких систем є суттєвий недолік: орієнтування на 
верифікацію самого предмета авторизації – картку, бейдж, а не на саму персону-власника. 
Картку можна загубити, бейдж вкрасти, тому ідентифікація може пройти без самого 
власника, що неможливо у біометричних системах, адже вони використовують унікальні 
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параметри кожної людини, які важко підробити: сітківка ока, відбиток пальців, форма 
долоні, малюнок вен. [2] 

Біометрична ідентифікація складеться з двох процесів: реєстрації та розпізнавання. У 
першому процесі формується  цифрове представлення (шаблон або модель) біометричної 
характеристики, яке потім заноситься до бази даних системи. У другому процесі біометрична 
характеристика також перетворюється у цифровий шаблон, але потім порівнюється з 
шаблонами у базі даних системи, щоб знайти відповідність. 

Біометричні системи мають такі основні особливості: 
 Універсальність – кожна людина повинна мати вимірювану характеристику. 
 Унікальність – біометричні характеристики кожної людини унікальні. 
 Постійність – міра того, як біометричні характерситики залишаються незмінними в 

часі. 
 Стягнення - простота здійснення вимірювання. 
 Продуктивність - точність, швидкість і надійність використовуваних технологій. 
 Прийнятність - ступінь достовірності технології. 
 Усунення - простота використання заміни. 

Існують такі основні види біометричних систем: за формою обличчя, за відбитком пальця, 
за сітківкою ока, за райдужною оболонкою ока, за формою долоні, за почерком, за голосом 
[3] 

Висновок. Біометричні технології зараз вдосконалюються прискореними темпами, 
оскільки збільшується число об’єктів і потоків інформації, які потрібно захищати від 
несанкціонованого доступу. Це призводить до того, що підвищується надійність і знижується 
вартість традиційних технологій, та з'являються нові. В найближчому майбутньому 
біометричні технології стануть основним методом захисту доступу в корпоративних 
системах, так як ідентифікатори в таких системах невід’ємні і унікальні для кожної особи. 
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БІАДАПТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Інформаційна технологія біадаптивного управління пропонується до впровадження на 
підприємствах (в організаціях, установах тощо), що реалізують і операційне, і проектне 
управління, а отже мають дві відповідні інформаційні підсистеми. Особливість 
інформаційної системи таких підприємств полягає у тому, що вона має бути заснована на 
взаємодії операційної і проектної підсистем, причому такої взаємодії, щоб забезпечувала 
управлінську ефективність. Одна зі складових формування ефективності у цьому контексті – 
адаптація одної з підсистем до змін, що відбуваються у іншій підсистемі. Оскільки така 
адаптація має бути двоспрямованою, можна сформулювати вимогу до біадаптивності 
інформаційної технології проектно-орієнтованого підприємства. 
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З огляду на структуру такої інформаційної технології, її безпека має забезпечуватися як у 
зовнішньому контурі – при взаємодії інформаційної системи із зовнішніми системами, так і у 
середині, при обміні даними між проектною і операційною підсистемами (рис. 1). 

Рис. 1. Елементи захисту біадаптивної інформаційної технології 
 
Зовнішній контур захисту має включати зовнішнє коло захисту інформації (реалізує 

перевірку даних, що надходять до системи управління підприємством) і внутрішнє коло 
захисту (реалізує перевірку даних, що надходять з системи управління підприємством у 
зовнішні системи). Захист інформації усередині системи управління має містити принаймні 
два елементи – захист інформації при передаванні адаптаційних впливів з операційної 
підсистеми управління до проектної (Захист 1 на рис. 1) і навпаки (Захист 2 на рис. 1). 

Таким чином, для забезпечення безпеки інформаційної технології управління проектно-
орієнтованими підприємствами пропонується чотирьохелементна система безпеки, кожен з 
елементів якої відповідає за певний інтерфейс обміну даними. При цьому захист усередині 
системи має містити антивірусний захист, захист від проникнення (зокрема від DDoS атак). 
Зовнішній контур, крім цього – ідентифікацію, аутентифікацію та криптографічний захист, 
оскільки цей контур пов’язаний зокрема і з суб’єктами впливу на інформаційну систему. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД АТАК ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ BLACKENERGY 

У зв’язку з розповсюдженням у мережі Інтернет кібернетичних атак із застосуванням 
програмного забезпечення BlackEnergy на об’єкти інформаційної діяльності, виникла 
необхідність в організації підвищеного захисту інформаційно – телекомунікаційних систем 
(ІТС), та впровадження новітніх систем моніторингу та захисту інформації. 

Аналізуючи кількісні та якісні показники проведених атак, можливо зробити висновок, що 
більшість атак здійснюється через поштові та Web − сервери, тобто через листи, а також Web 
– сторінки, які відвідують користувачі мережі. 
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Для підвищення захисту ІТС необхідно оновлювати до актуальної версії операційні 
системи, антивірусне програмне забезпечення, системи моніторингу, системи керування 
контентом та інше програмне забезпечення. Більша частина виробників, як програмного 
забезпечення так і антивірусного захисту, активно оновлюють свої системи для запобігання 
втручання зі сторони програмного забезпечення BlackEnergy. 

За допомогою мережевих екранів, апаратних або програмних засобів, необхідно 
забезпечити фільтрацію вхідних інформаційних потоків за принципом «заборонене усе, що 
не дозволене». Крім того, встановлювати системи моніторингу вхідного трафіку для 
виявлення шкідливого програмного забезпечення. Встановлювити або обмежити перелік 
портів у локальній мережі та на серверах. Підвищити пропускну здатність каналу для 
запобігання атакам на відмову в обслуговуванні (DDoS). 

Також необхідно організувати періодичне тестування вихідних кодів Web – сторінок щодо 
наявності вразливостей. Регулярно здійснювати резервне копіювання інформації з серверів 
та передбачити шляхи для швидкого відновлення системи з резервної копії. 

Крім того, необхідно застосовувати системи попередження вторгнення (IPS та IDS), 
використовувати антивірусне програмне забезпечення для сканування ІТС на виявлення 
відомих сигнатур вірусів. 

Усі ці заходи допоможуть підвищити захист інформації в ІТС, але заходи мають 
супроводжуватись інформуванням користувачів про наявність шкідливого програмного 
забезпечення BlackEnergy, навчанням адміністраторів безпеки роботі з новітніми системи 
захисту та забезпеченням організацій якісними програмними та апаратними системами 
захисту. 
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РОЗРОБКА ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ ХМАРНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ 
ЗАГРОЗ ІБ 

Проблема кібербезпеки набуває все більш серйозну роль, що робить необхідною розробку 
відповідних стратегій національної так міжнародної безпеки. Найбільш вразливими до 
кібератак стають новітні технології, одною з яких є технологія хмарних обчислень.Разом з 
незаперечними перевагами використання хмарних ситем, пробленим залишається 
забезпечення базових послуг кіберзахисту – конфіденційності, доступності, цілісності.  

Для забезпечення безпеки даних в хмарі повинні бути визначені вимоги до системи 
захисту, а для цього повинна бути побудована деталізована структурна модель загроз 
безпеки середовищ хмарних обчислень. Для побудови моделі загроз ІСОТ необхідно 
розглянути математичну модель хмари та описати структуру самої системи, для чого був 
проведений аналіз різних моделей ІСОТ за версією NIST, IBM і Microsoft. 

Для аналізу загроз інформаційній безпеці була визначена математичну модель 
інформаційної системи  через п'ятірку просторів (I, T, C, P, F), де I - простір інформації, що 
обробляється в інформаційній системі; T - простір інформаційних технологій і технічних 
засобів; P - простір споживачів і персоналу провайдера; S - простір станів інформаційної 
системи; F - простір переходів з одного стану в інший.  

Модель загроз безпеки для інформаційних систем може бути представлена четвіркою 
просторів (A, O, V, M), де A - простір джерел загроз; O - простір об'єктів захисту; V - простір 
вразливостей; M - простір способів реалізації загроз, причому очевидно, що M  включає 
F.Характерні особливості систем хмарних обчислень обумовлюють розширення просторів T 
і F в порівнянні з традиційними інформаційними системами. Дані зміни, в свою чергу, 
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призводять до розширення просторів A, O, V і M , отже, розширенню всієї моделі загроз 
інформаційній безпеці для систем хмарних обчислень. 

У розглянутих NIST, IBM і Microsoft моделях рівні віртуалізації і сервісів не деталізовані. 
У той же час, як видається, при побудові моделі загроз дані рівні грають головну роль. 
Зважаючи на це пропонується нова модель ІСОТ, яка деталізує компоненти, що входять до 
дані рівні. Нова модель ІСОТ представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 - Еталонна модель хмари 
Пропонована модель хмарних обчислень містить два головних дійових суб'єкта: 

передплатник хмари і оператор хмари. У даній моделі ІСОТ можуть бути виділені рівні 
доступу,  сервісів, віртуалізації, фізичних ресурсів, безпеки. 

Таким чином, у роботі була розглянута математична модель хмари та запропонована 
структурна модель хмари, де більш детально розглянуті рівні віртуалізації і сервісів. 
Резуьтати можуть бути використані для подальшого аналізу можливих загроз розподілених 
систем та прорамного моделювання механізмів захисту хмари. 

Науковий керівник - професор, доктор технічних наук, І.Д.Горбенко 
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ДВУХКАСКАДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Стремление Украины быстрее войти в мировое информационное сообщество привело к 
необходимости использования готовых технологий и аппаратно-программных средств. Это 
может привести к потенциальной возможности потери контроля государства над 
информационными процессами, которые происходят в ее информационном пространстве, и 
подвергает опасности собственный информационный ресурс [1–2]. 

Актуальной научно-прикладной задачей является сокращение времени и объема на 
цифровую обработку и доставку изображений с обеспечением требуемого уровня зашиты 
конфиденциальной информации, передаваемой на основе изображений и системах 
видеоконференцсвязи. 

Для решения актуальной научно прикладной задачи был предложен селективный метод 
шифрования видеоданных, в котором на этапе дискретно-косинусного преобразования 
разделяем: высокочастотные составляющие, которые сжимаются по алгоритму JPEG, и 
низкочастотные составляющие, шифруются стандартом ГОСТ 28147-89, а после 
используется метод одномерного структурного кодирования двоичных последовательностей 
[1]. Разработанный селективный метод отличается от известных тем, что: 

1) обеспечивается требуемый уровень зашиты конфиденциальной информации; 
2) кодограмма формируется для ключевой последовательности; 
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3) устраняется комбинаторная избыточность обусловленная выявлением закономерностей 
в двоичных перепадах. Это обеспечивает эффективное представление массивов двоичных 
данных с априорно неизвестными статистическими характеристиками; 

4) создано правило формирования одномерных структурных чисел, позиционирующее 
двоичные элементы относительно кодограмм. При этом для уменьшения количества 
операций разрабатывается система рекуррентных выражений, основанная на зависимости 
между количеством одномерных структурных чисел, имеющих различную длину. 
Уменьшение количества операций достигается в результате исключения операций 
умножения и сложения отводимых для вычисления факториальных выражений. При этом 
количество операций снижается в среднем на 30-50%. 

Выводы 
Построено рекуррентное восстановление элементов двоичных массивов, основанное на 

одномерном структурном декодировании двоичных последовательностей. Данное 
декодирование отличается от других подходов тем, что: 

- декодирование проводится для кодовых конструкций, сформированных для количества 
двоичных элементов; 

- весовые коэффициенты находятся по рекуррентным выражениям на основе известных 
значений двух предшествующих восстановленных элементов и весового коэффициента 
предшествующего элемента. 
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БУДОВА ТА ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУНИХ КОМПОНЕНТІВ СТОРОЖОВОГО 

ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЮ АБОНЕНТСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ 
Загрози інформаційній безпеці на обє'ктах оснащених телефонним зв'язком реалізуються 

двояко: як перехоплення телефонних розмов або як прослуховування розмов у приміщенні за 
покладеної слухавки телефонного апарата (ТА). З цією метою зловмисники найчастіше 
вчиняють несанкціоноване підключення (НСП) на ділянці абонентської телефонної 
лінії (АТЛ) від розподільчої шафи до телефонної розетки. 

На цей час розроблено чимало методів і засобів для виявлення закладних пристроїв на 
телефонних лініях, проте призначені вони для проведення пошукових робіт. Очевидним їх 
обмеженням є неможливість виявлення загрози у проміжках між контрольно-пошуковими 
заходами. Інша категорія, так звані сторожові пристрої контролю АТЛ, ще не забезпечують 
надійних та достовірних результатів через дестабілізуючий вплив магістральної ділянки АТЛ 
значної протяжності та низку інших перешкоджаючих факторів. Отже, в сучасних умовах 
для інформаційної безпеки абонентів телефонного зв’язку важливо вдосконалювати технічні 
та експлуатаційні характеристики сторожових пристроїв контролю АТЛ. 

На думку авторів кардинальним кроком у напрямку підвищення достовірності виявлення 
несанкціонованих підключень у реальному часі є виокремлення та контроль ділянки 
розподільчого кабелю у режимі очікування, коли найімовірніше і відбувається 
несанкціоноване підключення. Тому на сторожовий пристрій окрім, власне, функції 
виявлення НСП покладено і функцію контролю стану та комутування телефонної лінії [1]. 

Сторожовий пристрій складається із таких структурних компонентів: детектора НСП, 
блокатора телефонного апарата, комутатора телефонного кабеля, селектора сигналів виклику 
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АТС та блоку управління. Специфікою такого сторожового пристрою є розміщення названих 
структурних компонентів на протилежних кінцях контрольованої ділянки АТЛ: детектор, 
блокатор та блок управління біля телефонного апарата, а комутатор і селектор у розподільчій 
шафі. 

Відкладення слухавки ТА зумовлює знеструмлення АТЛ (розмикання шлейфа) та перехід 
в режим контролю. Відсутність струму шлейфа фіксується датчиком блока управління, який 
перемикає контакти блокатора, відмикаючи телефонний апарат від лінії та підключаючи 
детектор НСП. Крім того, на віддаленому кінці комутатор від’єднує лінію від магістрального 
кабелю. Цим забезпечується інваріантність роботи детектора до дестабілізуючих впливів. 
Детектор НСП збудований на основі чотириплечого моста із імпульсним збудженням 
забезпечує високу чутливість і завадостійкість [2]. Принцип його роботи полягає у виявленні 
раптового відхилення ємності лінії від номінального значення, що зумовлена 
несанкціонованим підключенням, та застосуванні адаптивного порогування задля 
підвищення достовірності результатів контролю. 

Повернення контрольованої телефонної лінії до робочого стану може ініціюватися 
абонентом підняттям слухавки та розблокуванням ТА. Використовуючи один з проводів лінії 
та потенціал землі, сигнал із блоку управління замикає контакти комутатора, забезпечуючи 
тим самим під’єднання абонентської телефонної лінії до АТС. За іншим сценарієм  
контрольована телефонна лінія переходить до робочого стану внаслідок надходження 
сигналу викликуіз АТС. Селектор на базі смугового фільтра розпізнає сигнал виклику та 
замикає контакти комутатора, після чого і блокатор підключає до лінії телефонний апарат. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

Сучасні інформаційні технології, зокрема технології електронної телекомунікації, 
створюють нові можливості державного управління. Однак вони мають і зворотний бік – 
масове маніпулювання суспільством, громадською думкою для загострення соціальних 
конфліктів тощо. 

У ході роботи було проаналізовано цілий загал нормативно-правових актів українського 
законодавства. У результаті аналізу було зроблено висновок, що в автоматизованих системах 
в сучасних умовах важливе значення щодо захисту інформаційних відносин надається 
створенню системи технічного захисту інформації. У публічному праві України під 
системою ТЗІ розуміють сукупність суб'єктів, об'єднаних цілями та завданнями захисту 
інформації інженерно-технічними заходами, нормативно-правову та матеріально-технічну 
базу. 

Проблематика сутності та змісту категорії «інформаційна безпека» в науковій літературі 
розкривається неоднозначно, подібно до поняття «безпека». Під час створення сучасної та 
ефективної системи забезпечення інформаційної безпеки істотного значення набуває 
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наявність відповідної нормативно-правової бази, без якої неможливо охопити усі сфери 
життєдіяльності суспільства, розробити загальнонаціональну концепцію розвитку держави й 
ефективно реалізовувати політику національної безпеки в інформаційній сфері. 

Найбільш актуальним завданням у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави на 
сьогодні є формування відповідних положень національного інформаційного законодавства 
щодо правового забезпечення діяльності в інформаційній сфері відповідних суб'єктів, у 
першу чергу державних органів, на які державою покладено виконання пов'язаних з цим 
функцій. 

Ефективна реалізація стратегічних національних пріоритетів, основних принципів і 
завдань державної політики інформаційної безпеки потребує переходу до іншої парадигми 
вдосконалення організаційних та правових складових державного управління 
інформаційною безпекою – парадигми кодифікації законодавства про інформацію. 

Слід зазначити, що аспект інформаційної безпеки в умовах глобалізації інформаційного 
простору ставить завданням вироблення теоретико-правових, методологічних, 
концептуальних, доктринальних, стратегічних, тактичних та оперативних правових засобів, 
здатних урегулювати суспільні інформаційні відносини, що здійснюються у взаємозв'язку з 
міжнародними правовими процесами гармонізації законодавства про інформаційну безпеку 
як підгалузь законодавства про інформацію. 

Отже, в Україні є національна система правового регулювання захисту інформації в 
автоматизованих системах. Правову основу забезпечення захисту інформації в Україні як 
інституції права становлять Конституція України, Концепція (основи державної політики) 
національної безпеки України, закони України "Про інформацію", "Про захист інформації в 
автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про науково-технічну інформацію", 
інші нормативно-правові акти, в тому числі міжнародні договори України (які відповідним 
чином ратифіковані Україною), що стосуються сфери інформаційних відносин. 

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що проблематика захисту інформації в 
автоматизованих системах у науці й практиці України перебуває на стадії становлення і 
потребує ґрунтовного наукового забезпечення, зокрема систематизації, в тому числі на рівні 
організаційно-правового аспекту. 

У результаті можна зробити висновок, що головною проблемою забезпечення безпеки в 
автоматизованих системах є відсутність чіткого механізму захисту інформації, санкцій, які 
застосовуються до порушника, та відповідної відповідальності. Із цієї проблеми витікають 
усі інші прогалини у законі, які, нажаль, дуже часто зустрічаються на практиці. 

 
Науковий керівник - докт. техн. наук О.Г. Оксіюк 
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МЕХАНІЗМ АВТЕНТИФІКАЦІЇ WEB-САЙТІВ ТА ЙОГО ВРАЗЛИВОСТІ 
Вступ. У наш час в Європейському Союзі ведуться інтенсивні розробки, які пов'язані з 

надання транскордонних та електронно-довірчих послуг. Однією з базових послуг, що 
розробляється, є послуга електронної автентифікації web-сайту. 

На сьогоднішній день, дуже велика кількість компаній використовує сайти в мережі 
інтернет для своїх цілей. Власники сайтів можуть розміщувати там конфіденційну 
інформацію, доступ до якої обмежений. Для цього захисту використовують різні механізми 
автентифакації web-сайтів, що дозволяють здійснити виконання основних вимог захисту 
інформації. 
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Тому метою даної доповіді є аналіз протоколу SSL\TLS як механізм захисту електронних 
довірчих послуг,а також його існуючі вразливості та методи захисту, які зможуть підвищити 
стійкість до цих атак. 

Протокол автентифікації web-сайтів SecureSocketsLayer / TransportLayerSecurity 
Протокол SSL / TLS - це криптографічний протокол, завданням якого є виконання 

криптографічного перетворення даних інформації. Автентифікація ґрунтується на 
пред'явлення X. 509-сертифіката, або ланцюжка сертифікатів. 

Автентифікація ґрунтується на пред'явлення X. 509-сертифіката, або ланцюжка 
сертифікатів. 

Конфіденційність забезпечується шифруванням переданих даних, а цілісність - передачею 
з кожним блоком переданих даних обчисленого значення хеш-функції.  

Вразливості SSL\TLS та можливі заходи для підвищення стійкості  
В даній частині будуть розглянуті найбільш небезпечні загрози для протоколу SSL\TLS та 

їх алгоритми зламу web-сайтів. На основі цих атак буде відтворення можливих перешкод для 
реалізації цих атак. 

Висновки. На даний момент існує багато протоколів автентифікації web-сайтів, які 
допоможуть нам забезпечити для забезпечення основних функцій. Але з часом, ці протоколи 
становляться ненадійними, тому створюються нові протоколи. І таким чином, йде розвиток 
напрямку кібербезпеки. 

Протокол автентифікаціїSSL/TLS задовольняє вимогам стійкості, хоча є деякі слабкості, 
які використовувалися на основі  сімейств протоколів SSL та TLS, але проводяться 
модифікації даного протоколу та виправляються ці слабкості. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ 
На сегодняшний день актуальным является обеспечение безопасности при ведении 

разговоров по мобильной связи. Наиболее распространенными стандартами являются GSM и 
CDMA. Рассмотрим вопросы безопасности этих стандартов. 

1. Стандарт GSM. 
Стандарт GSM предусматривает основательные меры по защите информации: 

обеспечивает аутентификацию сообщений, секретность передаваемых данных, секретность 
направления вызова. 

Для исключения несанкционированного использования ресурсов системы связи в 
стандарт введены и определены механизмы аутентификации — удостоверения личности 
абонента. Каждый абонент на время пользования системой получает стандартный модуль 
подлинности абонента — SIM-карту, которая содержит международный 
идентификационный номер подвижного абонента IMSI, индивидуальный ключ 
аутентификации Кi и алгоритм аутентификации А3. На основе этой информации в результате 
взаимного обмена данными между подвижной станцией и сетью осуществляется полный 
цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети. Процедура проверки сетью 
подлинности абонента реализуется следующим образом. 

Сеть передает случайное число RAND на подвижную станцию. Подвижная станция, 
используя алгоритм А3, вычисляет значение отклика SRES как функцию RAND и ключа Кi:  
SRES=A3(Ki, RAND), после чего посылает вычисленное значение SRES в сеть. Сеть сверяет 
значение принятого SRES с результатом собственного вычисления. Если оба значения 
совпадают, подвижная станция получает разрешение пользоваться ресурсами сети: 



92 

передавать и принимать сообщения. В противном случае связь прерывается, и индикатор 
подвижной станции должен показать, что опознание не состоялось. 

По причине секретности вычисление SRES происходит в рамках SIM. Несекретная 
информация (такая как ключ Кi) не подвергается обработке в модуле SIM. 

Для обеспечения секретности передаваемой по радиоканалу информации ее шифруют. В 
стандарте используется алгоритм шифрования с открытым ключом RSA. Алгоритм 
формирования ключей шифрования А8 хранится в памяти SIM-карты. Одновременно с 
вычислением отклика SRES аппаратура подвижной станции определяет и ключ шифрования 
Кс по правилу: Kc=A8(Ki, RAND. 

Для исключения риска утраты ключа он не передается по радиоканалу, а вычисляется и 
сетью, и абонентским терминалом одновременно с использованием одних и тех же данных и 
единого алгоритма А8. Для обеспечения секретности вычисление ключа Кс производится в 
SIM. 

Кроме случайного числа RAND сеть посылает подвижной станции идентификационную 
числовую последовательность. Это число связано с истинным значением Кc и позволяет 
избежать формирования ложного ключа. Число хранится подвижной станцией и содержится 
в каждом первом сообщении, передаваемом в сеть. Некоторые сети принимают решение о 
наличии числовой последовательности действующего ключа шифрования в случае, если 
необходимо приступить к опознаванию или если выполняется предварительное опознавание, 
используя правильный ключ шифрования. Но иногда это допущение реально не 
обеспечивается. 

2. Стандарт CDMA. 
Для систем с CDMA характерна повышенная конфиденциальность обмена сообщениями, 

поскольку каждому абоненту присваивается свой широкополосный сигнал, имеющий 
индивидуальную и достаточно сложную структуру. 

Современные системы с CDMA используют прямое расширение спектра частот на основе 
применение 64 видов последовательностей, сформированных по закону функций Уолша. 
Затем этот сигнал модулирует несущую. Спектр выходного сигнала расширяется 
псевдошумовой последовательностью. 

В приемнике происходит сворачивание спектра на корреляторе, согласованном с 
расширяющей спектр псевдошумовой последовательностью. На практике в приемнике 
мобильной станции имеются несколько корреляторов для приема сигналов с разным 
временем распространения и одновременной работы с несколькими базовыми станциями. 

Стандарт радиоинтерфейса IS-95 CDMA обеспечивает высокую степень защиты 
передаваемых сообщений и данных об абонентах. Прежде всего он имеет более сложную 
структуру, чем у стандарта GSM и обеспечивает передачу сообщений кадрами с 
использованием канального кодирования и перемешивания с последующим расширением 
передаваемых сигналов с помощью составных широкополосных сигналов, сформированных 
на основе 64 видов последовательностей Уолша и псевдослучайными последовательностями 
с числом элементов. 

Безопасность связи обеспечивается также применением процедур аутентификации и 
шифрования сообщений. 

В подвижной станции хранится один ключ А и один набор общих секретных данных, 
которые используются при работе как и режиме с частотным разделением каналов, так и в 
режиме CDMA Подвижная станция может передавать электронную цифровую подпись для 
аутентификации, состоящую из 18 бит. Эта информация передается в начале сообщения (в 
ответе подвижной станции на запрос сети при поиске станции), добавляется к 
регистрационному сообщению или пакету данных, передаваемых по каналу доступа. 

Предусматривается возможность обновления общих секретных данных в подвижной 
станции. 

Шифрование сообщений, передаваемых по каналу связи, осуществляется также с 
использованием процедур стандарта IS-54B. 
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В стандарте IS-95 CDMA используется режим «частный характер связи», который 
обеспечивается наложением на сигнал секретной маски в виде длинного кода 
(гаммирование). 

Подводя итоги можно сказать, что меры по обеспечению безопасности при переговорах 
по стандартам GSM и CDMA являются действенными благодаря применению методов 
криптографического преобразования информации -  RSA и использовани. стандарта IS-54B. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДАНИХ В ХМАРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ 

В епоху інформаційного суспільства, коли інформаційні та телекомунікаційні технології 
охопили майже всі сфери життєдіяльності, при цьому стали об'єктом злочинних посягань 
(кібернетична злочинність), де інформаційна безпека підприємства також входить до об'єктів 
вищезазначених технологій – слід неабияку увагу приділяти захисту даних. За даними 
Інтерполу кібернетична злочинність за своїм розвитком, вже  входить до списку найбільш 
серйозних загроз, з якими доводилося зустрічатися правоохоронній системі.  

Для попередження та запобігання даному виду злочинності кожного року створюються та 
оновлюються системи та методи  захисту інформації від різних видів вторгнення в 
інформаційну систему, на що витрачається значні ресурси. 

В той же час швидке вдосконалення та поширення хмарних технологій (cloud computing) є 
одним з тих ключових трендів, що в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на глобальний 
розвиток не лише ІТ-індустрії, але й бізнесу, фінансів, державного управління, медицини, 
освіти і багатьох інших сфер людського життя. В умовах випереджаючого розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій і чергового спаду світової економіки технологія, 
яка, наприклад, дозволяє організаціям та іншим суб’єктам відмовитись від значних витрат на 
власну ІТ- інфраструктуру на користь отримання всіх необхідних ІТ-ресурсів онлайн, 
розглядається як перспективний та рентабельний модернізаційний вибір, оптимальна 
інвестиція в майбутнє.  

Достатньо сказати, що, за підрахунками авторитетної International Data Corporation, вже 
сьогодні, до 60 % всіх даних людства зберігається у хмарах. У найрозвиненіших регіонах 
світу вже прийняті стратегічні рішення та плани дій щодо системного та комплексного 
розвитку хмарних сервісів, розгорнута відповідна робота. 

У глобальному вимірі ринок хмарних обчислень стає полем чимдалі жорсткішої 
конкуренції між провідними світовими ІТ-корпораціями (Google, Yahoo, Amazon, Microsoft, 
Zoho, Cisco, Symantec, Fujitsu і ціла низка інших). Крупні бізнес-гравці, які ще не мають своєї 
«долі» на цьому ринку, готуються завойовувати її в найближчому майбутньому. Така 
ситуація додатково інтенсифікує техніко-технологічну гонку, тому нові апаратні рішення, 
стартапи, програмне забезпечення, розробляються і просуваються у хмарному секторі 
справді випереджаючими темпами. 

При цьому всі без винятку гравці ринку хмарних технологій значну увагу вимушені 
приділяти питанням інформаційної безпеки своїх продуктів та своєї інфраструктури. 

Погіршення на підприємстві таких параметрів, як конфіденційність, цілісність, 
доступність, може призвести до досить негативних наслідків: збоїв у функціонуванні систем 
управління технологічними процесами й критичними системами; розголошення відомостей, 
що становлять комерційну й інші види таємниць; несанкціонованого доступу до 
персональних даних фізичних осіб тощо. А як наслідок: погіршення ділових відносин із 
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партнерами; зриви переговорів, втрата вигідних контрактів; невиконання договірних 
зобов'язань; фінансові втрати тощо. 

Можна виділити низку обов’язкових умов, що необхідні для досягнення прийнятного 
(хоча й не стовідсоткового) рівня інформаційної безпеки сучасного хмарного сервісу для 
користувача. Сьогодні це можливо за наявності наступних обов’язкових складових: апаратна 
(фізична, хардверна) складова; адміністративно-нормативна складова та програмна 
(софтверна) складова. 
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КЛАСИФІКАТОР ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ 
Сучасний підхід до класифікації загроз інформаційним ресурсам, як державний, так і 

приватний, не дає системного підходу та методик поетапного  визначення класів. Існує 
фрагментарний підхід до визначення характеру, типу, виду та джерел загроз державним 
інформаційним ресурсам (ДІР). Однак, дана фрагментарність, як не дивно, відноситься не 
тільки до загроз ДІР, а також і до загального класу загроз ресурсам інформаційних систем 
державного або загального (не державного) призначення.  

Проведенні дослідження дають можливість стверджувати, що на даний час: відсутня 
узагальнена система класифікації та представлення загроз ДІР, джерел їх виникнення та 
методів реалізації. Дана ситуація ускладнює або унеможливлює процес побудови 
деталізованих моделей загроз, а також моделі порушника ДІР. 

Підґрунтям для формування «Класифікатора загроз ДІР» є запропонована авторами 
методологія «подвійної трійки захисту» інформаційних ресурсів, основою якої є дві 
платформи. Перша платформа інформаційної безпеки (ІБ) – складові, що підлягають захисту 
(властивості інформації): конфіденційність; цілісність; доступність. Друга платформа ІБ – 
складові, що реалізують систему захисту (методи та засоби): нормативно-правові; 
організаційні; інженерно-технічні. 

Відповідно до цього отримана наступна початкова класифікація та методика кодування в 
цілому для ДІР (рис.1): 

 
 

Загрози державним інформаційним ресурсамЗагрози державним інформаційним ресурсам

01. Нормативно-правового
спрямування

01. Нормативно-правового 
спрямування

02. Організаційного
спрямування

02. Організаційного 
спрямування

03. Інженерно-технічного
спрямування

03. Інженерно-технічного 
спрямування

 
 

Рис.1. Класифікація загроз ДІР за характером спрямування 
 
Далі введемо поділ загроз у відповідності до першої платформи основних властивостей 

інформації (рис.2). На рис.2 показано для прикладу тільки поділ загроз організаційного 
спрямування. Для решти спрямувань (нормативно-правового та інженерно-технічного) поділ 
здійснюється аналогічно. 
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02_1. Стратегічні  

02_2. Тактичні 

Загрози державним інформаційним ресурсам 
02. Організаційного спрямування 

 02_1.1 – 02_2.1 
Конфіденційність 

 02_1.2 – 02_2.2 
Цілісність 

 02_1.3 – 02_2.3 
Доступність 

 
Рис.2 Поділ загроз організаційного спрямування у відповідності до основаних 

властивостей інформації 
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ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
Підходи до захисту комп'ютерної інформації в організації завжди залишаються 

актуальними, особливо коли значно розширився склад апаратних і програмних засобів 
обробки інформації і безпека вже розглядається  ні як небезпека її несанкціонованого 
отримання протягом усього часу обробки і зберігання в автоматизованих системах (АС), а як 
безпека дій, для виконання яких використовується ця інформація.  

Згідно актуальності захисту комп'ютерної інформації завданням  дослідження є: 
проаналізувати стан відношення до інформації, як об’єкту  захисту: оцінити можливість 
застосування системного підходу до захисту комп'ютерної інформації в організації; 
розглянути основні принципи ефективного вирішення задачі  захисту інформації від  
основних загроз комп’ютерним системам; оцінити можливість керування інформаційною 
безпекою  організації, заснованої на визначених принципах захисту інформації. 

Інформація, яка знаходиться в тому чи іншому комп’ютері, є достатньо вразливою для 
неправомірного втручання. Особливо широкого розмаху набули злочини в автоматизованих 
системах, обслуговуючих банківські і торговельні структури. Втрата або витік інформації 
може призвести до великих втрат в організації. У вітчизняній правовій практиці інформація 
(державна, військова, комерційна, службова або особиста). визначається як об’єкт захисту. 
До основних типів реалізації загроз комп’ютерним системам належать: зловмисні дії, 
стихійні лиха, побічні явища та відмови і збої, помилки елементів системи. Зловмисні  діЇ 
можуть  проявитися  у будь який  час і проблемам їх прогнозування і пошуку  захисту від них 
повинно  уділятися повсякденна увага в кожній організації. 

Системний підхід до захисту комп'ютерної інформації є найбільш  прийнятним у 
вирішенні цієї проблеми. Створена належним чином  система захисту інформації повинна 
виключити неправомірне втручання в комп’ютерну інформацію та попередити злочини з 
його використанням.  Ефективне вирішення цієї задачі  неможливо без дотримання певних 
принципів. 

Вчений Малюк А.А. вважає достатнім принципи захисту комп'ютерної інформації:  
обґрунтованості доступу; персональної відповідальності; цілісності засобів захисту; глибини 
контролю доступу. 

Вчені Козаченко І.П. та. Голубєв В.О. пропонують інші принципи: достовірності; 
своєчасності; захищеності.  

Але розглянуті принципи є більш загальними та не забезпечують надійність захисту 
комп’ютерної  інформації від різноманітних загроз. Необхідне ще також узгоджувати  
застосування інших заходів захисту – юридичних, організаційних, технологічних і 
програмно-технічних.  
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Структура системи захисту інформації повинна зумовлювати різноманітність методів, що 
застосовуються для організації її захисту. Їхній вибір залежить від того, на яких носіях існує 
інформація, які технічні засоби використовуються для її обробки, в якому вигляді вона 
подається користувачеві. 

Комплексне застосування принципів забезпечення безпеки інформації зі створеною  
системою захисту інформації, що відповідає сучасним вимогам, дозволить ефективно  
керувати інформаційною безпекою в організації. 

Таким чином, підходи до захисту комп'ютерної інформації в організації треба спрямувати 
на комплексне застосування принципів забезпечення безпеки інформації та створення 
ефективної системи захисту інформації. 
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ 
УДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ CLEFIA 

Безумовним та загальновизнаним є той факт, що сучасний етап розвитку нашої цивілізації 
значною мірою визначається станом розвитку та застосування інформаційних технологій у 
різних сферах нашого буття, дії та взаємодії в межах земної цивілізації. Основним 
призначенням і застосуванням інформаційних технологій є обробка інформації. Як правило, 
вона реалізується засобом створення та застосування інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, а також автоматизованих систем управління. При 
цьому особливо важливу роль зазначені системи відіграють у таких сферах, як економіка, 
освіта, наука, державне управління, оборона, безпека життєдіяльності людини, інтеграція на 
міжнародному рівні тощо.  

По суті, при функціонуванні вказаних систем через доступ до інформаційних ресурсів 
здійснюється обробка інформації систем. Під обробкою інформації в системі розуміють 
виконання однієї або декількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, 
перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрацію, приймання, отримання, 
передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів. 
Таким чином, обробка інформації є широким поняттям, воно, по суті, у явному вигляді не 
включає тільки механізми архівування й архівного зберігання інформації [1]. 

Iнфopмaцiя стала дуже важливою у нашому житті. З пoявою глoбaльних кoмп'ютepних 
мepeж можливість отриманння дoступу дo iнфopмaцiї стала ближчою як oкpeмим людям, тaк 
i вeликим opгaнiзaцiям. Aлe швидкість i легкість дoступу дo дaних зa дoпoмoгoю 
кoмп'ютepних мepeж, тaких як Iнтepнeт, тaкoж зpoбили знaчними нaступнi зaгpoзи бeзпeки 
дaних зa вiдсутнoстi зaхoдiв їх зaхисту: 

 нeaвтopизoвaний дoступ дo iнфopмaцiї; 
 нeaвтopизoвaна змiнa iнфopмaцiї; 
 нeaвтopизoвaний дoступ дo мepeж тa iнших сepвiсiв; 
 iншi мepeжeвi aтaки, тaкi як пoвтop пepeхoплeних раніше тpaнзaкцiй i aтaки типу 

"вiдмoвa в oбслугoвувaннi"; 
 викopистaння зaстapiлих тa нeeфeктивних aлгopитмiв шифpувaння.  

Для бopoтьби з цими зaгpoзaми нeoбхiднa тaкa нaукa як кpиптoгpaфiя. Вoнa зaймaється 
пoшукaми piшeнь чoтиpьoх вaжливих пpoблeм бeзпeки − кoнфiдeнцiйнoстi, aутeнтифiкaцiї, 
цiлiснoстi тa кoнтpoлю учaсникiв взaємoдiї. Oснoвнi нaпpямки викopистaння 
кpиптoгpaфiчних мeтoдiв − пepeдaчa кoнфiдeнцiйнoї iнфopмaцiї кaнaлaми зв'язку, 
встaнoвлeння aвтeнтичнoстi пepeдaних пoвiдoмлeнь, збepiгaння iнфopмaцiї нa нoсiях у 
зaшифpoвaнoму виглядi. 
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Нa дaний чaс iснує бeзлiч кpиптoaлгopитмiв, дeякi з них poзpoблeнi «в нaдpaх спeцслужб» 
aбo нaукoвими iнститутaми, a дeякi poзpoблeнi пpивaтними oсoбaми, тa нe звaжaючи нa цe 
сepeд них є дoсить вдaлi i шиpoкo викopистoвувaнi. 

Алe в той самий час, виникнeння сучaсних нaдпoтужних кoмп'ютepiв, пoявa тeхнoлoгiй 
нeйpoнних i мepeжeвих poзpaхункiв poбить мoжливим дискpeдитaцiю систeм шифpувaння, 
якi щe нeщoдaвнo ввaжaлися цiлкoм бeзпeчними. 

Пiдвищeння eфeктивнoстi кpиптoгpaфiчнoгo зaхисту iнфopмaцiйних peсуpсiв 
здійсеюється шляхoм розробки криптографічного модуля на основі удoскoнaлeного 
aлгopитму шифpувaння CLEFIA. 

Блoчний шифp CLEFIA є спiльнoю poзpoбкoю кopпopaцiї Sonуi гpупи дoслiдникiв з 
Унiвepситeту м.Нaгoя (Япoнiя). Впepшe пpeдстaвлeний нa кoнфepeнцiї FSE 2007. Aлгopитм у 
пopiвняннi з тpaдицiйним aлгopитмoм AES дoпускaє викopистaння пopiвнянo пpoстoгo 
oблaднaння i poзpaхoвaний нa зaстoсувaння пpи aутeнтифiкaцiї i в oблaстi цифрового 
упpaвлiння пpaвaми, тoбтo для шифpувaння, пoкликaнoгo зaхищaти aвтopськi пpaвa нa 
мoбiльний aудio− aбo відео – контент [2].  

Зaстoсувaння нового aлгopитму шифpувaння в oблaстi цифрового упpaвлiння пpaвaми i 
пpи aутeнтифiкaцiї дoзвoлить змeншити чaс, нeoбхiдний для oпepaцiї, щo зaстoсoвується дo 
схeм низькoгo piвня iнтeгpaцiї. Тaким чинoм, дaний aлгopитм нeзaмiнний в тих пpистpoях, дe 
нeмoжливo зaстoсувaти схeми висoкoгopiвня iнтeгpaцiї [3]. 

Шифp являє сoбoю узaгaльнeну схeму Фeйстeля, в якiй 128−бiтний iнфopмaцiйний блoк 
poзбивaється нa чoтиpи 32−бiтнi блoки (пoзнaчимo їх Р0, Р1, Р2, Р3), нaд якими пpoвoдиться 
18, 22, aбo 26 paундiв пepeтвopeнь в зaлeжнoстi вiд дoвжини ключa. Дoвжинa ключa мoжe 
змiнювaтися вiдпoвiднo 128, 192 i 256 бiт. 

Пepeвaги шифpу CLEFIA: 
1) висoкий piвeнь зaхисту. Стiйкiсть пoвнopaундoвoгo CLEFIA дo вiдoмих aтaк; 
2) низькi вимoги пaм’ятi; 
3) CLEFIA eфeктивнopeaлiзoвується aпapaтнo в умoвaх oбмeжeних ресурсів; 
4) шифpoвувaння ipoзшифpувaння в aлгopитмi CLEFIA пpaктичнoiдeнтичнi. 

Нeдoлiки шифpу CLEFIA: 
1)  в пpoгpaмнiй peaлiзaцiї швидкiсть шифpувaння нижча у пopiвняннi з сучaсними 

aлгopитмaми шифpувaння. 
Нa oснoвi вище розробленого методу був удосконалений криптографічний алгоритм 

CLEFIA.Структура удосконаленого алгоритму являє сoбoю узaгaльнeну схeму Фeйстeля, в 
якiй 256−бiтний вхідний iнфopмaцiйний блoк poзбивaється нa чoтиpи 64−бiтнi блoки. 
Дoвжинa ключa мoжe змiнювaтися k=128, 256, 512 бiт. В зaлeжнoстi вiд дoвжини ключa нaд 
блoкaми пpoвoдиться 13, 16 або 32 paундiв пepeтвopeнь. 

Для досягнення максимального забезпечення криптостійкості до диференціального 
криптоаналізу та підіищення швидкості криптографічного перетворення даних в програмній 
реалізації було розширено секретний ключ. Базовий ключ розбивається на масив слів. Ще 
один масив ініціалізується псевдовипадковими фіксованими значеннями. Виконується 
операція змішування, що об'єднує вміст утворених масивів. Додаткові операції збільшують 
коефіцієнт випадковості. Для формування ключів виконується 4 цикли таких перетворень, 
які на виході дають необхідну кількість 32n бітних розширених ключів. 

Таким чином досягається пiдвищення eфeктивнoстi кpиптoгpaфiчнoгo зaхисту 
iнфopмaцiйних peсуpсiв через розробку криптографічного модуля на основі удoскoнaлeного 
aлгopитму шифpувaння CLEFIA. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

У процесі оцінки інформаційної системи та необхідно визначити ресурси інформаційної 
системи. При цьому необхідно розділити ці ресурси і зовнішні елементи, з якими 
здійснюється взаємодія. Ресурсами можуть бути засоби обчислювальної техніки, програмне 
забезпечення, дані. Прикладами зовнішніх-елементів є мережі зв'язку та інші засоби. 

Для більшості існуючих моделей політики безпеки засадною є інформація, яка 
розміщується в матриці доступу та враховує принцип ієрархічної декомпозиції. Разом з тим 
СЗІ створюється на основі суб’єктно-об’єктної моделі опису процесів функціонування ІТС. 

Недоліком такого підходу є відсутність формалізованого опису процесів, які мають місце 
в ІТС при її переведенні з одного стану в інший. При цьому не враховуються перехідні стани 
взаємодії елементів ІТС.  

В такому разі матриця доступу на кожному етапі функціонування ІТС визначає 
відношення між елементами системи, а множина доступів, множина квот на генерацію 
запитів, тощо визначає правила, за якими взаємодіють елементи системи під час 
функціонування.  

Таким чином перехід ІТС з одного стану в інший здійснюється шляхом виконання 
ланцюжків команд, які генеруються системою управління ІТС для забезпечення 
функціонування системи як цифрового автомату. Тобто в ІТС використовуються дві 
підмножини мови управління (М1 та М2). 

В такому разі маємо суб’єкто-об’єктну модель ІТС з відповідним набором відношень та 
правил. Можливість виникнення непередбаченої взаємодії елементів системи в процесі її 
функціонування дозволяє визначити факт появи Z-моделі за умови врахування формального 
критерію, який визначає принцип оптимальної взаємодії елементів системи. 

Вирішення конфлікту взаємодії може бути забезпечено як на рівні СЗІ ІТС, так і на рівні 
СЗІ елемента системи (ЛОМ, обчислювальна система, ергам ат, тощо). 

Виходячи з суб’єкто-об’єктної моделі ІТС імітаційна модель опису реалізована на мові 
функціонально та логічного програмування Prolog з використанням алгоритму евристичного 
пошуку. 

В загальному випадку ІТС є технічною системою. При виникненні конфлікту взаємодії 
елементів в процесі функціонування ІТС чи негативному впливі зовнішніх збурень, які 
мають на меті порушення вимог сталості або гомеостатичності, процеси зміни стану системи 
є конфліктами в технічній системі. В такому разі для вирішення конфлікту  розглядаються 
методи теорії конфлікту та теорії управління. 

Основними методами є методи стандартних схем синтезу траєкторій переміщення, 
ймовирностно-статистичні, полеві та штучного інтелекту. 

Слід зазначити, що існуючі методи не забезпечують гарантоване вирішення конфліктів 
для довільного простору спостереження та відкритої множини об'єктів. Виникає необхідність 
Необхідно використання підходу "гарантованого результату" на засадах ситуаційного 
управління об'єктом в просторі спостереження (кібернетичному просторі) або сутністю 
самого конфлікту. За похідними даними з врахуванням характеристик конфліктної системи 
можна визначити вимоги до моделі та іметоду розв’язання конфлікту. 
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За результатами досліджень можна зробити висновки про те, що на поточний час відсутні 
ефективні системні методи гарантованого рішення в реальному масштабі часу задачі 
конфліктів для об’єктів в умовах вільного переміщення, обмежень та невизначеності. 

 Науковий керівник – Бурячок В.Л.,д.т.н., проф. 
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